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وميكنهم من احلد من الفقر وزيادة
يستثمر الصندوق في السكان الريفيني،
ّ
األمن الغذائي ،وحتسني التغذية وتعزيز الصمود .ومنذ عام  ،1978قدم
الصندوق أكثر من  18.5مليار دوالر أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية

ملشروعات وصلت ألكثر من  464مليون نسمة *.والصندوق مؤسسة مالية

دولية ووكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة مقرها روما التي غدت مركز

األمم املتحدة لشؤون األغذية والزراعة.

* كما هي بتاريخ الطبع :يونيو/حزيران 2017

مشروعات وبرامج الصندوق االستثمارية اجلارية بنهاية
عام  2016ومكاتب الصندوق القطرية
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الشعبية
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منغوليا
ميامنار
نيبال
باكستان
بابوا غينيا اجلديدة
الفلبني
جزر سليمان
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فييت نام
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الشرق األدنى وشمال
أفريقيا وأوروبا
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البوسنة والهرسك
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مصر
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أفريقيا الغربية والوسطى

أمريكا الالتينية والكاريبي

2
بنن
1
بوركينا فاسو
1
تشاد
1
توغو
جمهورية أفريقيا الوسطى 1

1
األرجنتني
2
إكوادور
6
البرازيل
1
اجلمهورية الدومينيكية
1
أوروغواي
1
هايتي
3
هندوراس
جمهورية فنزويال البوليفارية 1
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التقرير السنوي لعام

 2016على ذاكرة USB

تصدير بقلم رئيس الصندوق

كان عام  2016آخر سنة كاملة أُمسك فيها بدفة
قيادة الصندوق في فترة واليتي التي امتدت ثماني
سنوات .وكانت تلك أيضا ً أول سنة في فترة التجديد
العاشر ملوارد الصندوق ( )2018-2016التي يحرِّك
فيها تطبيق الالمركزية واإلصالح واالبتكار جدول
أعمال املنظمة.
وشهد عاملنا األرحب في عام  2016نزاعات ،ونزوحا ً
وتغيرات
واسع النطاق ،وتناميا ً في انعدام املساواة،
ُّ
مناخية ال سبيل إلى إنكارها ،وقالقل سياسية .ومع
خيمت تهديدات اجملاعة على أربعة
إطاللة عام َّ ،2017
بلدان .وفي فبراير/شباط ،أُعلنت اجملاعة رسميا ً في
جنوب السودان ،حيث  40في املائة من سكان أحدث
بلد في العالم معرضون للمخاطر .ونعلم متام العلم
أن اإلعالن الرسمي عن اجملاعة يعني أن اجلوع يجهز
بالفعل على حياة األطفال والنساء والرجال.
إن حجم التحديات التي يواجهها العالم  -ال
سيما أفقر الفقراء وأكثرهم عرضة للمخاطر -
يجعلنا نشعر بالتضاؤل .ومن غير املقبول أن اجملاعة
واجلوع ال يزاالن يحيقان بالبشرية .لقد تأسس
الصندوق بعد مؤمتر روما في عام  1974الذي كان
الباعث وراء انعقاده مخاوف عاملية من وقوع مجاعات
كاسحة .وانفردنا لسنوات كثيرة بحمل راية نصرة
قضية زراعة احليازات الصغيرة والتنمية الريفية.
تغيرت الصورة اليوم ،وبات هناك إدراك قوي
لقد
َّ
لدور أصحاب احليازات الصغيرة والسكان الريفيني
اآلخرين في جدول أعمال التنمية املستدامة
لعام  .2030بيد أن ثالثة أرباع سكان العالم الذين
يعانون أشد ويالت الفقر ويكابدون اجلوع يعيشون
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في املناطق الريفية .ونعلم أن توسيع نطاق دعمنا
للتنمية الزراعية والتحول الريفي الشامل املستدام
هو أفضل سبيل لتعزيز القدرة على الصمود واألمن
الغذائي للنساء والرجال الريفيني ،وللقضاء على
الفقر املدقع واجلوع.

زمن التغيير بالنسبة للصندوق

لقد قدت املسيرة على امتداد ثماني سنوات شهدت
تغييرات هائلة وإصالحات عميقة في الصندوق ،وكانت
ثمرة ذلك منظمة أقوى وأكثر مرونة وأشد تركيزا ً.
وحتققت حتت قيادتي اإلجنازات التالية:
•طُبقت الالمركزية في منوذج عمل الصندوق
لتقريب املسافة بيننا وبني األشخاص الذين
نخدمهم ،ولدينا اليوم أكثر من  100موظف
منتشرين في  40مكتبا ً قطريا ً وعلى املستوى دون
اإلقليمي (انظر اخلريطة داخل الغالف األمامي)،
يغطون ما يقرب من  80في املائة من حافظة
الصندوق ويخدمون  77بلداً.
•أعدنا إصالح الهيكل املالي للمنظمة ،ووسعنا
بذلك قاعدة مواردنا بإدراج االقتراض السيادي
كأداة لتعبئة املوارد ،وعززنا قدرتنا على االستجابة
يتعذر التنبؤ بها.
لبيئة مالية
َّ
•حتول الصندوق إلى مؤسسة قائمة على املعرفة
تسودها ثقافة التقييم العلمي الدقيق لألثر
ونشر املعرفة .ونرسي بذلك قاعدة متينة
من األدلة للقرارات التشغيلية وحلوارنا بشأن
السياسات وجهودنا في الدعوة إلى دعم السكان
الريفيني الفقراء.

•أعدنا تنظيم إدارة املوارد البشرية والعمليات
الداخلية الكفيلة بجعل الصندوق منظمة
مواكبة بحق للقرن احلادي والعشرين  -منظمة
متسمة بالرشاقة وتفي بالغرض.

أعمال الدعوة وتقاسم املعرفة

يغطي هذا التقرير إجنازاتنا وأثرنا في عام  2016الذي هو
أول سنة في تنفيذ جدول أعمال األمم املتحدة الطموح
لعام  .2030وخالل السنة ،عززنا جهودنا ملناصرة زراعة
حيازات الصغيرة والدفاع عن القضايا الريفية وتقاسم
املعرفة بشأنها ،ممسكني في ذلك بزمام القيادة في
عمليات السياسات الدولية ،مبا في ذلك مفاوضات
تغير املناخ ،وأول مؤمتر قمة عاملية للعمل اإلنساني،
ُّ
وعملية وزراء زراعة مجموعة العشرين ،ومؤمتر األمم
املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (انظر
الصفحة .)30
ونشرنا في سبتمبر/أيلول أول تقرير عن التنمية
الريفية نحلل فيه عمليات احلد من الفقر والتحول
الهيكلي والريفي في  60بلدا ً على نطاق العالم.
ويثبت التقرير أن التحول الريفي الشمولي الذي
يحد من الفقر في جميع الفئات االجتماعية ليس
نتيجة تلقائية للنمو االقتصادي ،بل يجب العمل
إلحداثه من خالل استثمارات وسياسات موجهة من
احلكومات والشركاء اآلخرين خلدمة مصالح الفقراء.
(اقرأ تقرير التنمية الريفية).

التركيز على النتائج

بدأ في هذه السنة تنفيذ اإلطار االستراتيجي اجلديد
حدد هذا اإلطار
للصندوق للفترة  ،2025-2016ويُ ِّ
السبل التي سيسلكها الصندوق للمساهمة في
ُ
حدد اإلطار ثالثة أهداف
جدول أعمال عام  .2030ويُ ِّ
استراتيجية :زيادة القدرة اإلنتاجية للسكان الريفيني
الفقراء ،وزيادة الفوائد التي يجنيها هؤالء السكان
من املشاركة في األسواق ،وتعزيز االستدامة البيئية
تغير املناخ ألنشطتهم االقتصادية.
والصمود في وجه ُّ
(اقرأ اإلطار االستراتيجي).
وأجنزنا خالل السنة املبادرة الرائدة لتقييم األثر
لفترة التجديد التاسع ملوارد الصندوق .وهذه املبادرة
هي أول محاولة تقوم بها مؤسسة إمنائية إلجراء
تقييم علمي ليس فقط ألثر املشروعات الفردية ،بل
وألثر املؤسسة ككل (انظر الصفحة  .)31وتظهر
نتائج املشروعات اجلارية واملغلقة خالل الفترة -2010
 2015أن  139مليون شخص قد مت الوصول إليهم
وأنهم ملسوا فوائد مثل زيادة الدخل ،وزيادة ملكية
األصول احليوانية ،واخلروج من دائرة الفقر .وسوف
النهج واملعلومات املتولدة عن مبادرة تقييم
تشكِّ ل ُ
األثر منفعة عامة عاملية ستستفيد منها جميع
اجلهات صاحبة املصلحة التي تسعى إلى القضاء
على الفقر الريفي.

واستخدم الصندوق املعرفة التي بلورتها املبادرة
املذكورة لوضع إطار للفعالية اإلمنائية من أجل تيسير
استخدام األدلة في تصميم املشروعات وتنفيذها.
ونسعى في هذا اإلطار إلى تعزيز أدوات التقييم
مكرسة لتوسيع التعلم وزيادة
الذاتي ،وإنشاء وحدة
َّ
قدرة املوظفني على إدارة املشروعات باالستناد إلى
األدلة .وسيجري انتقاء مجموعة من املشروعات التي
يدعمها الصندوق لتقييم أثرها.

تعميم املنظور اجلنساني والتغذية واعتبارات
تغير املناخ
ُّ

نلتزم خالل فترة التجديد العاشر التي تستغرق ثالث
سنوات ( )2018-2016بتعميم املنظور اجلنساني
بتغير املناخ في
والتغذية واالعتبارات املتعلقة
ُّ
العمليات التي ندعمها .وللصندوق دوره الرائد املعترف
به في متكني املرأة ،ومنضي في املسار السليم نحو حتقيق
جميع غايات خطة العمل للمساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة خالل عام
 ،2017متجاوزين في أدائنا متوسط مستوى األداء في
منظومة األمم املتحدة .وللمرة األولى ،كشفت النتائج
املسجلة في عام  2016عن أن املرأة متثل النصف متاما ً
من املشاركني في مشروعاتنا .وسعيا ً منا إلى معاجلة
املعايير املتجذرة التي ترسخ انعدام املساواة بني
اجلنسني في كثير من أنحاء العالم ،يعمل الصندوق مع
الشركاء في ريادة املنهجيات األسرية ،وهي مجموعة
النهج االبتكارية التي تشكِّ ل قوة محركة للتغيير
من ُ
من داخل األسرة (انظر الصفحة .)33
وتشير التقديرات إلى أن نقص التغذية في أفريقيا
أفضى إلى خسائر اقتصادية تصل إلى  16.5في
املائة من الناجت احمللي اإلجمالي .وتؤكد جميع األدلة
أن األمن الغذائي والتغذوي أساسي للحد من الفقر
بصورة مستدامة .وينتقل سوء التغذية في األغلب
من األم إلى الطفل ويحول ذلك دون حتقيق األطفال
إمكاناتهم ويبقي األجيال حبيسة الفقر .ويعني
تعميم التغذية عدم تركيز املشروعات التي ندعمها
على زيادة دخل املزارعني أو زراعة محاصيل للتصدير
فحسب ،بل ويعني أيضا ً إعطاء األولوية إلنتاج وتوفير
أغذية مغذية .ويلعب التعليم دورا ً محوريا ً في حتسني
الوضع التغذوي .وميكنكم قراءة قصة من امليدان
من الو حول مسلسل تلفزيوني للتوعية بالتغذية
السليمة لألطفال (انظر الصفحة .)18
وميسك الصندوق بزمام قيادة تعميم االعتبارات
املناخية في منظومة األمم املتحدة .وميثل برنامجنا
اخلاص بالتأقلم لصالح زراعة أصحاب احليازات
الصغيرة أكبر صندوق في العالم يركز على مساعدة
التكيف مع الظروف املتغيرة.
صغار املزارعني على
ُّ
وبحلول نهاية عام  ،2016التزمنا بأكثر من 300
مليون دوالر أمريكي في املناطق الريفية من خالل
ذلك البرنامج.
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وأود أن أختم كلمتي بدعوتكم إلى االطالع رئيس جديد للصندوق

على املزيد من التقرير السنوي للصندوق لعام
 .2016ويشمل التقرير بيانات مالية أساسية عن
استثماراتنا وأقساما ً مفصلة عن احلافظة حسب
اإلقليم .ويلخص التقرير مبادراتنا الرئيسية املتخذة
عبر التقرير أيضا ً عن صوت األشخاص
خالل السنة .ويُ ِّ
الذين نعمل معهم من خالل سلسلة من قصص
من امليدان ،ألن دور الصندوق في نهاية املطاف هو
االستثمار في هؤالء األشخاص .ونعمل مثالً في
نيجيريا في شراكة مع القطاع اخلاص لدعم شباب
املزارعني ،مثل بيتر أوكونكو ،الذي يضاعف إنتاجه
من األرز ودخله .وفي مدغشقر ،منكِّ ن السكان
من تسجيل حيازات األراضي مانحني إياهم األمن
واألصول .وفي البرازيل ،ساعد متويلنا تعاونية تقودها
نساء قويات العزمية لبناء مشروع ُمربح باستخدام
الفواكه البرِّية واحمللية .وفي الضفة الغربية ،ينتج
املزارعون األسريون محاصيل عالية القيمة مثل اللوز
أراض كانت من قبل بورا ً .وتبني لنا كل
واملشمش في
ٍ
هذه القصص أن بوسع السكان الريفيني عندما
يقدم لهم الدعم املناسب أن يغيروا ليس فقط
َّ
حياتهم ،بل وحياة مجتمعاتهم.

عينت الدول األعضاء في مطلع عام  2017جيلبير
َّ
أنغبو ،من توغو ،رئيسا ً للصندوق ،ليصبح بذلك سادس
رئيس للصندوق ،وتولى السيد أنغبو مهام منصبه
في  1أبريل/نيسان .وال يختلف الرئيس اجلديد عني
في التزامه الكامل باألشخاص الذين يستثمر فيهم
الصندوق دوما ً ،أال وهم النساء والرجال الذين بفضل
عرقهم يصل الغذاء إلى موائد األسر في العالم النامي.
ويسرني أن أسلِّم له الراية ،وأمتنى له العزم والتصميم
في منصبه اجلديد .وكلي ثقة في أن الصندوق ،حتت
توجيه السيد أنغبو ،سيستمر في االرتقاء وفي أداء دور
رائد في إحداث حتول في املناطق الريفية دون أن يتخلف
أحد عن الركب.

كانايو نوانزي
رئيس الصندوق

جتهز حقنة لقاح
ريجينا سوال التي تدرَّبت كأخصائية في صحة احليوان ِّ
لتحصني بقرة.
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برنامج العمل لعام 2016

أفريقيا الغربية والوسطى
 24بلداً :بنن ،وبوركينا فاسو ،والرأس األخضر،
والكاميرون ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد،
والكونغو ،وكوت ديفوار ،وجمهورية الكونغو
الدميقراطية ،وغينيا االستوائية ،وغابون ،وغامبيا،
وغانا ،وغينيا ،وغينيا  -بيساو ،وليبريا ،ومالي،
وموريتانيا ،والنيجر ،ونيجيريا ،وسان تومي
وبرينسيبي ،والسنغال ،وسيراليون ،وتوغو.

حملة عامة

سار النمو االقتصادي بوتيرة بطيئة في أفريقيا
الغربية والوسطى خالل السنوات القليلة املاضية.
وازداد الناجت احمللي اإلجمالي مبا متوسطه  1.6في
املائة فقط في بلدان اإلقليم األربعة والعشرين
في عام  .2015ومما يفاقم الوضع االقتصادي
تراجع معدالت صرف العملة األجنبية وانخفاض
أسعار النفط ،وهو ما يؤدي بكل منهما إلى محو
تأثير اآلخر فعليا ً على املستهلكني .وال تشير
التو ُّقعات إلى انتعاش في أسعار النفط في
املستقبل املنظور .وأ ّثر ذلك بصفة خاصة على
املصد رة للبترول ،وسادت في نيجيريا ،وهي
البلدان
ّ
االقتصاد األكبر في اإلقليم ،حالة من الركود في
أغسطس/آب .2016
وتراجعت أيضا ً النسبة املئوية لالستثمار املباشر
األجنبي مبعدل مطرد خالل السنوات اخلمس األخيرة.
وقبل سنتني ،أوصى صندوق النقد الدولي بأن تعيد

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 41برنامجا ً ومشروعا ً جاريا ً بالشراكة مع
 23حكومة متلقية في اإلقليم في نهاية
عام 2016
• 1 244.4مليون دوالر أمريكي استثمرها
الصندوق في احلافظة اجلارية في اإلقليم
• 76.5مليون دوالر أمريكي ملشروع جديد متت
املوافقة عليه في عام  2016ملوريتانيا ومتويل
إضافي لبرامج ومشروعات جارية في الرأس
األخضر والنيجر وسان تومي وبرينسيبي
•برنامج فرص استراتيجية قطرية جديد
مستند إلى النتائج لنيجيريا
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املصدرة النظر في سياساتها التجارية
البلدان
ِّ
وميزانياتها ،ولكنها لم تفعل ذلك حتى اآلن.
وتضم قائمة البنك الدولي بشأن البلدان التي
هشة عشرا ً من دول أفريقيا الغربية
تعاني أوضاعا ً
ّ
والوسطى .وشهدت خمس دول أخرى صراعات
عنيفة في السنة األخيرة .وباإلضافة إلى اخلسائر في
األرواح واملعاناة البشرية التي جنمت عن ذلك ،تُعيق
التمردية التجارة اإلقليمية ،ويؤ ّثر ذلك
هذه احلركات
ُّ
أيضا ً على صغار املزارعني وعلى األطراف الفاعلة في
سلسلة القيمة التي يسعى الصندوق إلى متكينها.
وأغلقت األسواق أبوابها فعليا ً وتو َّقفت حركة
تفشي
التجارة في غينيا وليبريا وسيراليون بسبب
ّ
فيروس إيبوال الذي أودى بحياة أكثر من 11 000
شخص في خمسة بلدان في الفترة .2016-2014
وأدى ذلك إلى خنق النشاط االقتصادي في املناطق
ّ
الريفية واملناطق احلضرية لسنتني كاملتني.
التحديات التي تواجه أفريقيا الغربية
ومن أكبر
ّ
والوسطى فتح ُفرص أمام املاليني من الشباب لبناء
حياة ذات مغزى وكسب عيشهم بأنفسهم .وتقل
أعمار ثالثة أرباع سكان اإلقليم عن  35عاما ً ،ومعظم
الشباب في املناطق الريفية معدمون ويزاولون وظائف
تردي ظروف العمل واالستغالل.
هامشية ويعانون
ّ
وظلت اقتصادات اإلقليم حتى اآلن عاجزة عن
استيعاب هذا الكم الهائل من العمالة النشطة
واخلالقة .ونتيجة لذلك ،يزداد انصراف الشباب عن
الزراعة واملناطق الريفية بحثا ً عن حياة أفضل في
امل ُدن أو في اخلارج.
التحد يات
تلك
كل
بسبب
يواجه
وبات اإلقليم
ّ
صعوبات أكبر في معاجلة املسائل احليوية ،مثل
سبل الوصول إلى األسواق احمللية
كيفية تبسيط ُ
واإلقليمية والدولية ،والتعامل مع األثر املتزايد
اعتمدت منحتان
لتغير املناخ .وخالل عام ،2016
ُ
ُّ
جديدتان من برنامج التأقلُم لصالح زراعة أصحاب
احليازات الصغيرة التابع للصندوق مبا قيمته 10
ماليني دوالر أمريكي ،ووصل بذلك مجموع قيمة
التمويل من هذا البرنامج في اإلقليم إلى 83 . 8
مليون دوالر أمريكي في نهاية السنة .وصدرت
أيضا ً املوافقة الكاملة على ثالث منح من مرفق
البيئة العاملية مبا قيمته  22 . 1مليون دوالر أمريكي،
املقد م من
ووصل بذلك مجموع قيمة التمويل
َّ

املرفق في اإلقليم إلى  59 . 4مليون دوالر أمريكي.
النهج املتكامل ملرفق
ويقود الصندوق برنامج
َ
البيئة العاملية بشأن تعزيز االستدامة والقدرة
على الصمود لتحقيق األمن الغذائي في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى الذي وافق عليه مجلس
مرفق البيئة العاملية في يونيو/حزيران .2016
ويركِّ ز هذا النهج على املوارد الطبيعية التي تدعم
األمن الغذائي والتغذوي ،وهي األراضي ،واملياه،
والتربة ،واألشجار ،واملوارد الوراثية.

عملنا وما حققناه من نتائج في
عام 2016

ركز عملنا في أفريقيا الغربية والوسطى في عام 2016
َّ

على ما يلي:
•سالسل القيمة الشاملة
•التمويل الريفي
•إدارة املوارد الطبيعية وتغيُّر املناخ
•متكني الشباب

سالسل القيمة الشاملة

تربط سالسل القيمة امل ُنتجني باألسواق وتشمل
أنشطة من قبيل التخزين والنقل والتجهيز .ويسعى
كثير من املشروعات التي يدعمها الصندوق في
اإلقليم إلى حتقيق شمولية سالسل القيمة ومتكني
صغار املزارعني والسكان الريفيني من زيادة اإلنتاج

والكفاءة .ومتكِّ ن هذه املشروعات أيضا ً امل ُنتجني
سلّم سلسلة القيمة واملشاركة
الفقراء من ارتقاء ُ
في اخلطوات املتخذة نحو زيادة الدخل.
ممول من الصندوق إلى
وفي نيجيريا ،يسعى مشروع ّ
سبل كسب العيش ملنتجي األرز والكسافا.
حتسني ُ
وميكِّ ن تعزيز سالسل القيمة وتوسيع ُفرص دخول
األسواق صغار املزارعني من زيادة إنتاجيتهم والنجاة
من الفقر.
ووقع بالفعل زهاء  3 000مزارع شراكة
ّ
ستضمن لهم مستقبالً زراعيا ً مثمرا ً.
وفي نيجيريا أيضا ً ،ربط مشروع تنمية سالسل
القيمة الذي يدعمه الصندوق أكثر من 20 000
األولي
يوفرون التمويل
باملتعهدين الذين
مزارع
ّ
ِّ
ّ
مقابل حصة من احملصول( .اقرأ املزيد في قصة من
امليدان في الصفحة .)9
وفي سان تومي وبرينسيبي ،يعمل الصندوق
مع الشركاء لتنمية سالسل قيمة الكاكاو والنب
والفلفل وتعزيزها ،وهي جميعا ً محاصيل تصديرية
هامة .ويساعد هذا البرنامج على تعزيز تعاونيات
صغار املزارعني وربطها باألسواق األوروبية .وأسفر
ذلك عن قيام أربع تعاونيات في عام  2016بإنتاج
وتصدير  1 100طن من الكاكاو ،و  300طن من النب،
اجملفف.
و  14طنا ً من الفلفل
ّ
وفي غامبيا ،يسعى مشروع يدعمه الصندوق
حتول في القطاع الزراعي في البلد عن
إلى إحداث ُّ
طريق زيادة الطلب على اإلنتاج احمللي ألصحاب

أفريقيا الغربية والوسطى

الشكل البياني 1ب
املبالغ املصروفة من قروض الصندوق حسب شروط
اإلقراض ،واملبالغ املصروفة من ِمنح إطار القدرة على
أ
حتمل الديون2016-1979 ،

الشكل البياني 1أ
قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِمنح إطار
أ
القدرة على حتمل الديون2016-1978 ،

احلصة من اجملموع البالغ  3 079.1مليون دوالر أمريكي

احلصة من اجملموع البالغ  1 797.9مليون دوالر أمريكي

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

 1 472.9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %81.9 -

 2 348.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %76.3 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

 60.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %3.4 -

 105.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %3.4 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

 17.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %1.0 -

 21.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.7 -

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ

 247.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %13.7 -

 7.7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.3 -

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

 596.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %19.4 -

	أ

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

أ

تقتصر املبالغ املصروفة من القروض على قروض البرنامج العادي ويستبعد
منها البرنامج اخلاص للبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى
واملتأثرة باجلفاف والتصحر .وترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
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وتغير املناخ
احليازات الصغيرة .ويستثمر املشروع أيضاً في البنية إدارة املوارد الطبيعة
ُّ

مشغلي
األساسية العامة ويعمل على ربط جميع
ّ
ُ
سلسلة القيمة فعليا ً وتيسير اإلنتاج املزي ونقل
وتبشر النتائج
اإلنتاج من باب املزرعة إلى املستهلك.
ِّ
بآفاق واعدة ،فقد
اعتمدت  27خطة من خطط
ُ
األعمال الزراعية التي ستو ِّفر فرص عمل ،ال سيما
للشباب والنساء.

التمويل الريفي

تعانى املناطق الريفية في أفريقيا الغربية
والوسطى نقصا ً شديدا ً في خدمات املؤسسات
املالية ،وهو ما يحرم السكان الريفيني مزايا كثيرة.
ويدعم الصندوق جهود إتاحة خيارات التمويل
ِ
الصغري واالئتمانات غير النقدية ألصحاب احليازات
يتسنى لهم االستثمار في أعمالهم
الصغيرة كي
ّ
التجارية وزيادة قدرتهم اإلنتاجية.
وفي غانا ،يهدف برنامج النمو الريفي في املناطق
الشمالية الذي يدعمه الصندوق إلى تنمية سالسل
سلعية وغذائية شاملة من أجل حتقيق فائض في
اإلنتاج لبيعه في األسواق في جنوب البلد وفي
اخلارج .ويساعد البرنامج املزارعني على احلصول على
ما يحتاجون إليه من ُمدخالت عن طريق إدخال منوذج
املؤهلني
ميكن املزارعني
االئتمانات غير النقدية الذي ّ
ّ
من احلصول على األسمدة والبذور واخلدمات من
املوردين
ومقدمي اخلدمات .ويشارك حاليا ً  26مصرفا ً
ّ
ّ
مجتمعيا ً ريفيا ً في نظام االئتمانات غير النقدية.
واستفادت من هذا التمويل أكثر من  560منظمة
من منظمات املزارعني.
وفي نيجيريا ،يعمل الصندوق في  12والية لتعزيز
ِ
الصغري ولربطها باملؤسسات
مؤسسات التمويل
املالية الرسمية .ويهدف البرنامج إلى حتسني
وصول السكان الريفيني إلى االئتمانات املنخفضة
التكلفة ،مع التركيز على النساء والشباب
واألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية .وحصلت أكثر
اد خار على التوجيه في إطار
من  12 000جماعة ّ
وخلقت روح
قوية
خار
اد
ثقافة
وتكو نت
البرنامج،
ُ
ّ
ّ
مجتمعية .ومت تدريب أكثر من 400
مشغلٍ على
ِّ
ومتكنوا من الوصول
وضع خطط أعمال ريفية،
ّ
إلى ما يقرب من  200 000عميل في  14 000قرية.
وصرفت قروض ألكثر من  16 000مقترض في أقل
ُ
من ستة أشهر.
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تغير املناخ التي مت ّثلت في عدم إمكانية التنبؤ
ّ
أدت آثار ُّ
باملواسم ،ونقص األمطار ،وازدياد ملوحة التربة ،إلى
انخفاض إنتاج كثير من املزارعني في أفريقيا الغربية
والوسطى وتراجع دخلهم بدرجة جعلتهم غير قادرين
على مواجهة ارتفاع أسعار األغذية .وفي بعض
ش ّح األمطار وتدهور التربة املزارعني إلى
املناطق ،دفع ُ
النظر في التخلّي عن أراضيهم .وتشتد حاجة أصحاب
احليازات الصغيرة الفقراء إلى الدعم من أجل زيادة
حد واألخذ مبمارسات
مواردهم الطبيعية إلى أقصى ّ
تغير املناخ.
زراعية متكنهم من
التكيف مع ُّ
ُّ
وفي مالي ،يدعم الصندوق برنامجا ً يو ِّفر
الهاضمات احليوية للمزارعني في منطقتي سيكاسو
وحتول الهاضمات النفايات العضوية إلى غاز
وكايس.
ِّ
حيوي ،وهو وقود ميكن استخدامه في توفير القوى
ويخفف ذلك
الالزمة لألجهزة املنزلية ،مثل املواقد.
ِّ
كثيرا ً عبء العمل املنزلي ،وبخاصة العبء الواقع
على األمهات واألطفال .وتُن ِتج الهاضمات احليوية
أيضا ً السماد العضوي الذي يشكِّ ل استخدامه في
املزارع ممارسة زراعية مستدامة هامة.
ميول الصندوق مشروعا ً إلنشاء
وفي السنغالِّ ،
وحدات رعوية خاصة لتمكني الرعاة من حتسني إدارة
املوارد الطبيعية الشحيحة ،مثل املياه واملراعي.
ودعمت أو أنشئت في إطار املشروع حتى اآلن 22
ُ
يغطي كل منها القرى الواقعة في دائرة نصف
وحدة
ّ
قطرها  25كيلومترا ً .و َقلَّص املشروع النزاع حول نقاط
وحسن كثيرا ً حياة الرعاة عن
املياه احمليطة بالقرى
َّ
طريق تزويدهم باملوارد التي يحتاجون إليها ،ال سيما
احلصول على املياه لالستهالك البشري وللماشية.
وأتاح املشروع كذلك التحصينات لوقاية احليوانات
تخطط وزارة
من األمراض .وبالنظر إلى جناح املشروع،
ّ
الثروة احليوانية لتنفيذه في مناطق أخرى.
وفي موريتانيا ،يعاني صغار املزارعني ظروفا ً بيئية
وتردي حالة
شديدة القسوة ،مبا في ذلك نقص املياه
ّ
التربة .ويدعم الصندوق مشروعا ً في جنوب البلد
لتمكني  4 700امرأة من توسيع إنتاج الدواجن .وتُن ِتج
النساء املشاركات  500طن من اللحوم البيضاء
سن ذلك تغذية األسرة ودخلها .ويشمل
سنويا ً ،ويُ َ
ح ّ
التكيف
املشروع تشييد حظائر تساعد الدواجن على
ُّ
تغير املناخ حلماية الطيور من احلرارة الشديدة،
مع
ُّ
وفصوالً تدريبية لتعليم النساء كيفية توفير الرعاية
السليمة للدواجن.
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قصة من امليدان

تخفيض واردات األرز يساعد املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة في نيجيريا
يساعد برنامج يدعمه الصندوق في نيجيريا على تقليص
االعتماد على األرز املستورد ،وتعزيز وصول املزارعني أصحاب
احليازات الصغيرة إلى األسواق احمللية.
وت ُ ِ
نفق أفريقيا سنويا ً ما يقرب من  35مليار دوالر أمريكي
يقوض استدامة قطاعها
على واردات األغذية ،وهو ما
ّ
الزراعي .ويرجع هذا االعتماد املفرط على واردات األغذية
تدني جودة كثير من اإلنتاج احمللي .وفي
في جانب منه إلى ّ
نيجيريا ،حتصل شركة املزارع واملطاحن الشعبية ،وهي
شركة تابعة جملموعة ستاليون نيجيريا ،وشركة أوالم
الدولية ،وهي العب رئيسي في صناعة األرز ،في العادة على
األرز الذي تزيد فيه نسبة الشوائب على  30في املائة من
ويؤدي
املزارعني احملليني .وميكن أن يزيد ذلك تكاليف التجهيز
ّ
إلى تخفيض األسعار للمزارعني.
وساعد الصندوق ،من خالل دعمه لبرنامج تنمية
سالسل القيمة في واليتي ترابا وبينو في نيجيريا،
على تكوين حتالفات بني األطراف الفاعلة الرئيسية ،مبا
واملوردين،
فيها احلكومة ،والشركات الكبرى ،واملصارف،
ّ
واملزارعني أصحاب احليازات الصغيرة ،واملتعهدين ،مثل
شركة أوالم وشركة املزارع واملطاحن الشعبية ،وهي من
األولي مقابل
الشركات االستثمارية التي تو ِّفر التمويل
ّ
حصة من احملصول.
وحقق البرنامج أثرا ً إيجابيا ً في كل سلسلة القيمة،
وتراوح ذلك األثر بني زيادة مشاركة القطاع اخلاص في
سبل وصول أصحاب احليازات الصغيرة إلى
الزراعة ،وتعزيز ُ
اخلدمات ،وحسم النزاع بني املزارعني واملشترين من خالل
إدخال األوزان واملقاييس املعيارية.

املتعهدون طلبات شراء
يقدم
ومن خالل التحالف،
ِّ
ّ
األرز باالستناد إلى قدرة املزارعني وأفضليات املستهلكني
ويحدد
واللوجستيات الالزمة لعمليات اجلمع ،وجودة األرز.
ِّ
املزارعون من جانبهم حاجتهم من األسمدة واملواد
وكميات
املفضل،
الكيميائية الزراعية ،ومنوذج التسليم
ّ
ّ
التوصل إلى التزام
على
البيع امل ُزمعة .وتعمل األطراف معا ً
ُّ
متبادل ،مبا يشمل حتديد سعر ثابت لألرز.
وفي إطار االتفاق ،أنشأت شركة املزارع واملطاحن
الشعبية وشركة أوالم مراكز جتميع على مسافة ال تزيد
عن  25كيلومترا ً من حقول املزارعني ،وساعد ذلك على
وعينت
يتكبدها املزارعون.
تقليص تكاليف النقل التي
ّ
ّ
شركة أوالم أخصائيني في اإلرشاد ملساعدة املزارعني على
تعزيز اإلنتاجية ،ومستشارين لتوجيههم في اتخاذ قرارات
سليمة بشأن مبيعات األرز.
وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني  ،2016ربط البرنامج
باملتعهدين .ومن بني هؤالء
أكثر من  20 000مزارع
ّ
املزارعني بيتر أوكونكو ،وهو أحد شباب املزارعني من
والية أنامبرا .وبعد أربعة أشهر من التدريب على أفضل
تضاعفت غالّته .ويقول "أستطيع اآلن أن
املمارسات،
َ
أزرع محصولني في السنة الواحدة بفضل ما تلقيته
ِ
الضعف
من تعليم .ويعني ذلك أنني سأزيد دخلي مبقدار
بحلول نهاية عام ."2016

ضاعف غلّته من األرز وبدأ في زراعة محصولني في السنة.
بيتر أوكونكو الذي
َ

نيجيريا :برنامج تنمية سالسل القيمة
©IFAD/Gabriel Ogolo
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متكني الشباب

استهدف كل استثمار من استثمارات الصندوق
َ
اجلديدة في أفريقيا الغربية والوسطى الشباب خالل
للتحديات الهائلة التي
السنتني األخيرتني .واستجابة
ّ
يواجهها الشباب من اجلنسني في املناطق الريفية في
اإلقليم ،يدعم الصندوق عدة مبادرات لتوفير التدريب،
ودعم ريادة املشروعات ،والدفع ُقدما ً نحو تهيئة فرص
سواء في املزارع أو خارجها .ونحن نعمل
العمل الالئق
ً
منولها عن
من أجل إدماج الشباب في املشروعات التي ِّ
طريق إشراكهم في تصميم املشروعات وفي اإلشراف
عليها وتقييمها؛ وبناء قدراتهم ومهاراتهم؛ وحتسني
سبل حصولهم على األصول واملدخالت واخلدمات
ُ
والتمويل؛ وتعزيز مناذج األدوار الشبابية من أجل زيادة
جاذبية الزراعة؛ وتيسير التواصل الشبكي بني الشباب.
وفي الكاميرون ،التي مي ّثل فيها الشباب ما يصل
إلى  78في املائة من السكان ،تساعد مبادرة لريادة
املشروعات الشباب من اجلنسني على زيادة دخلهم
وحتسني أمنهم الغذائي من خالل األعمال التجارية
الصغيرة في قطاع الزراعة الرعوية ،مبا يشمل زراعة
اخلضروات ألغراض التسويق وتربية احليوانات .ويهدف
البرنامج بشكل عام إلى الوصول إلى 50 000
مشارك ودعم أكثر من  5 000مشروع جتاري ُيسك
بزمامه الشباب.
نشجع التدريب املهني وريادة املشروعات
وفي مالي،
ِّ
لصالح  100 000شاب .وبعد ستة أشهر من العمل
سنا ً اختيار
امليسرين ،ميكن للمشاركني األصغر
مع
ّ
ّ
مواصلة التعليم ،بينما ميكن للطالب األكبر
سنا ً
ّ
التقدم بطلبات للحصول على ائتمانات بالغة
ُّ
الصغر وتدريب مهني .ومن املقرر تنفيذ البرنامج في
سائر أنحاء البلد على ثالث مراحل بعد النجاح الذي
املبكرة.
حققه في مرحلته
ّ
وفي الكونغو ،يعمل الصندوق مع الشركاء
حلفز إنتاج األسماك وزيادة عمل الشباب عن طريق
إنشاء بِرَك أسماك البلطي والسلّور .وخالل املرحلة
زود املشروع املزارعني باألصبعيات والتدريب
التجريبيةّ ،
على استزراع األسماك وصيانة البِرَك .وأظهرت
التوجه السوقي لهذا النشاط وربحيته
النتائج
ُّ
الكبيرة؛ وسيجري توسيع نطاقه في عام .2017
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أفريقيا الشرقية واجلنوبية
 22بلداً :أنغوال ،وبوتسوانا ،وبوروندي ،وجزر القمر،
وإريتريا ،وإثيوبيا ،وكينيا ،وليسوتو ،ومدغشقر،
ومالوي ،وموريشيوس ،وموزامبيق ،وناميبيا ،ورواندا،
وسيشيل ،وجنوب أفريقيا ،وجنوب السودان،
وسوازيلند ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا املتحدة،
وزامبيا ،وزمبابوي.

حملة عامة

شهدت أفريقيا الشرقية واجلنوبية إجماالً منوا ً إيجابيا ً
أداء أقوى وأكثر ثباتا ً مما
حققت فيه أفريقيا الشرقية
ً
في أفريقيا اجلنوبية .وأشارت التو ُّقعات إلى أن النمو
السنوي في الناجت احمللي اإلجمالي ألفريقيا الشرقية
سيبلغ  6.4في املائة في عام  ،2016بارتفاع طفيف عن
نسبة النمو التي نُشرت في عام  ،2015وهي  6.3في
وتربعت إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا في
املائة.
ّ
أداء بفضل االستثمارات
صدارة قائمة البلدان األفضل ً
الكبيرة في اإلصالحات اإليجابية والسياسات.
وتُ َع ّد أفريقيا اجلنوبية حاليا ً املنطقة دون اإلقليمية
األبطأ منوا ً في القارة ،حيث بلغ فيها متوسط منو الناجت
احمللي اإلجمالي  1.9في املائة في عام  .2016ونَتج ذلك
ٍ
عن صدمات هيكلية رئيسية نبعت في
جانب كبيرٍ
منها من عدم كفاية إمدادات القوى وظروف الطقس
غير املواتية .وتراجع أيضا ً النمو في موزامبيق التي كان
اقتصادها قبل سنة واحدة األسرع منوا ً في املنطقة دون
اإلقليمية .وانخفض معدل النمو في البلد من  7.2في
املائة في عام  2014إلى  6.3في املائة في عام .2015
خ ّفض النمو
وعلى شاكلة األقاليم األخرى ،ال يُ َ
االقتصادي في أفريقيا الشرقية واجلنوبية تلقائيا ً
الفقر الريفي .ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن
يشكلون شريحة كبيرة من السكان في
الشباب
ّ
أفريقيا ،وهي أعلى نسبة في العالم ،وكثير منهم
عاطلون عن العمل.
ضعف أسس قطاع الزراعة في
استمرار
وأدى أيضا ً
َ
ّ
مجاالت مثل الوصول اآلمن إلى األراضي واالئتمانات
واألسواق ،ال سيما بني النساء والشباب ،إلى عدم
حتقيق تخفيض واسع في معدالت الفقر الريفي
وانعدام املساواة وهو ما أدى بكثير من صغار املزارعني
إلى الوقوع في شرك الفقر .وما زالت ظروف الطقس
املرتبطة بظاهرة النينو تُعرقل اإلنتاج الزراعي البعلي
سبل كسب عيش معظم السكان
الذي تعتمد عليه ُ
الريفيني في أفريقيا اجلنوبية .وتشكِّ ل النزاعات اجلارية
في عدة بلدان أيضا ً عقبات أمام التقدم في اإلقليم.
وإزاء هذه اخللفية ،تباين أداء اإلقليم في التنمية
االجتماعية واالقتصادية .وانخفضت مستويات الفقر
الريفي املدقع قليالً من  59في املائة في عام 1990

برنامج العمل لعام 2016

إلى  52.8في املائة في عام  ،2010وما زال بالتالي أكثر
من نصف السكان الريفيني يعيشون على أقل من
 1.25دوالر أمريكي في اليوم .وما زالت أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى تعاني مستويات خطيرة من اجلوع
تتجلى مظاهرها في متوسط درجة املؤشر العاملي
للجوع التي بلغت  ،30.1وهي أعلى درجة في العالم.
وانخفضت معدالت اجلوع في عدة بلدان ،منها أنغوال،
وإثيوبيا ،وكينيا ،ومالوي ،ورواندا .وما زالت معدالت
سوء التغذية في زامبيا تبعث على االنزعاج ،حيث يؤثر
التقزم على  40في املائة من األطفال.

عملنا وما حققناه من نتائج في
عام 2016

ركز عملنا في أفريقيا الشرقية واجلنوبية في عام 2016

على ما يلي:
•تعميم مراعاة التغذية
•متكني املرأة والشباب
•تنمية األعمال الزراعية
•بناء القدرة على الصمود.

تعميم مراعاة التغذية

ميثل األمن الغذائي والتغذوي مؤشرا ً ومحركا ً للنمو
االقتصادي الشامل والتنمية املستدامة .وبدون
احلصول على الغذاء الكافي وامليسور التكلفة
واملغذي ،ستظل األجيال حبيسة الفقر وغير قادرة
على االستفادة من فرص التعليم والعمل لتحقيق
إمكاناتها .وفي أفريقيا ،تشير التقديرات إلى أن
نقص التغذية أدى إلى خسائر اقتصادية تراوحت بني
 1.9و  16.5في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي .ونحن
ملتزمون بدمج التغذية في مشروعاتنا وفي عملنا
في مجال الدعوة.
وفي أفريقيا الشرقية واجلنوبية ،منضي في املسار
السليم نحو ضمان إدراج التغذية في جميع برامج

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 44برنامجا ً ومشروعا ً جاريا ً بالشراكة مع
 17حكومة متلقية في اإلقليم في نهاية
عام 2016
• 1 471.0مليون دوالر أمريكي استثمرها
الصندوق في احلافظة اجلارية في اإلقليم
• 232.9مليون دوالر أمريكي من املوافقات
اجلديدة في عام  5 :2016برامج ومشروعات
جديدة في إريتريا وإثيوبيا ورواندا وزامبيا
وزمبابوي ،ومتويل إضافي ملشروع جار ٍ واحدٍ
في مدغشقر
• 4برامج جديدة للفرص االستراتيجية
القطرية املستندة إلى النتائج لبوروندي
وإثيوبيا ومالوي وتنزانيا

الفرص االستراتيجية القطرية اجلديدة التزاما ً
منا مبا تعهدنا به خالل اجتماعات هيئة املشاورات
اخلاصة بالتجديد العاشر ملوارد الصندوق (التجديد
العاشر) .وقمنا بإجراء رسم خلريطة التغذية في 37
مشروعا ً في اإلقليم من أجل حتسني فهم مجموعة
اإلجراءات املراعية للتغذية ولتحديد ثغرات التعميم
التغذوي الفعال وفرصه في اإلقليم .وأرسينا أيضا ً
صالت مع مبادرات حركة تعزيز التغذية؛ وتشمل
اإلجراءات املراعية للتغذية ،على سبيل املثال،
التقوية البيولوجية ،واملطابخ اإليضاحية ،وتدريب
قيادات اجملتمع احمللي لتوعيتها بأهمية النظام
الغذائي الصحي واملتوازن ،والتثقيف التغذوي من
خالل اإلذاعة اجملتمعية.
وقمنا ببناء قدرات املوظفني في مجال التغذية
من خالل التدريب والتثقيف التغذوي ،وأجرينا توعية
ملوظفي املشروعات في إريتريا ومدغشقر ومالوي
وموزامبيق وزامبيا .وانطلق في يونيو/حزيران برنامج
ممول مب ِنحة إقليمية قيمتها  2مليون دوالر أمريكي
لتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة احمللية بشأن سالسل
قيمة األغذية الزراعية املراعية لقضايا التغذية في
زامبيا ومالوي .وسوف يُعزز هذا البرنامج سالسل
قيمة األغذية الزراعية املراعية للتغذية وسيربطها
ببرامج القروض.
ويقوم أيضا ً املرشدون الزراعيون بدور رئيسي في
تعميم مراعاة التغذية في اإلنتاج الزراعي .وخالل
عام  ،2016تلقى املرشدون الزراعيون في كل أنحاء
موزامبيق تدريبا ً على الزراعة املراعية للتغذية،
ومهارات االتصال لنشر رسائل تغذوية وتكنولوجيات
لتجهيز األغذية وتخزينها.

متكني املرأة والشباب

مييز على
بينما لم يعد كثير من القوانني املكتوبة ِّ
أساس نوع اجلنس ،ما زالت التقاليد واملعايير األبوية
ويقيد ذلك حقوق
تكرِّس انعدام املساواة بني اجلنسني.
ِّ
املرأة ،وحراكها ،واستقاللها الذاتي ،وحصولها على
الفرص ،خاصة في املناطق الريفية .ويترجم انعدام
املساواة بني اجلنسني في اجملتمعات احمللية التي تعتمد
بدرجة كبيرة على الزراعة للحصول على غذائها
ودخلها إلى فجوة واسعة بني اجلنسني في اإلنتاجية
الزراعية تتكبد البلدان بسببها ثمنا ً باهظا ً .وتشير
التقديرات مثالً إلى أن هذه التكلفة تبلغ  105ماليني
دوالر أمريكي سنويا ً في تنزانيا وحدها.
واملنهجيات األسرية مجموعة نهج كان للصندوق
والشركاء قصب السبق في األخذ بها ،وهي حتقق نتائج
في تغيير هذا النمط املستحكم من انعدام املساواة
بني اجلنسني من القاعدة إلى القمة ،ال سيما في األسر
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ويتعرف املشاركون على
واجملتمعات احمللية الزراعية.
َّ
الصلة بني الفقر واملساواة بني اجلنسني في األسرة بينما
تتبلور لديهم رؤية مشتركة بشأن تنمية األسرة .ويجري
حاليا ً تطبيق املنهجيات األسرية في  12بلدا ً في اإلقليم،
وتتيح هذه املنهجيات لألسر أدوات لتحليل أوضاعهم
الراهنة ووضع خطط مشتركة من أجل املستقبل.
وفي أوغندا ،مت تعميم مشروع ناجح من
مشروعات املنهجيات األسرية في نظام احلكم
احمللي تشرف على تنفيذه إدارة التنمية احمللية .وفي
رواندا ،تلقت  6 000أسرة تدريبا ً مماثالً على املساواة
بني اجلنسني كجزء من جهود احلكومة للدفع ُقدما ً
بتحقيق املساواة في هذا االجتاه.
وأفريقيا هي اإلقليم الوحيد في العالم الذي
ال تزال نسبة الشباب فيه آخذة في االزدياد .وتقل
أعمار حوالي  65في املائة من سكان القارة عن 35
عاما ً ،ويدخل سوق العمل سنويا ً  10ماليني شاب،
أي ما يعادل سكان مدينة كبيرة للغاية .وميثل هؤالء
الشباب فرصة وحتديا ً .وفي أغلب األحيان ،يعاني هؤالء
الشباب التهميش واإلقصاء من فرص العمل الالئق
ومن القرارات احلاسمة التي متس حياتهم .وتركز
املشروعات املمولة من الصندوق في اإلقليم بصفة
خاصة على الشباب .ونحن نعمل لتوسيع خياراتهم
سبل كسب العيش وتعزيز دورهم في صنع
بشأن ُ
القرار والتخطيط.
وفي حوض أعالي نهر تانا في كينيا ،على سبيل
املثال ،تشارك  23مجموعة من الشباب في مبادرة

يدعمها الصندوق لزيادة اإلنتاج املستدام لألغذية
وحتسني إدارة املوارد الطبيعية .وفي أوغندا ،يستهدف
مشروع موجه نحو حتقيق اإلدماج املالي في املناطق
الريفية مشاركة  15في املائة من الشباب في إطار
مكون تعاونيات االدخار واالئتمان ،وفي جماعات االدخار
واالئتمان اجملتمعية.

تنمية األعمال الزراعية

دفع انخفاض االستثمار في الزراعة خالل السنوات
الثالثني األخيرة بلدانا ً كثيرة في جميع أنحاء أفريقيا
إلى استيراد األغذية التي كان ميكن أن تنتجها
بنفسها لو أتيح لها رأس املال والدراية .وتشكِّ ل
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وسيلة
هامة لدفع عجلة االستثمار املطلوب ،ويسعى
الصندوق إلى إدراج املنتجني في هذه الشراكات.
ومن األساسي في هذه العملية متكني املنتجني من
تنظيم أنشطتهم في تعاونيات أو رابطات ،ومنح
املزارعني قوة تفاوضية أكبر وترشيد الترتيبات مع
القطاع اخلاص.
عززت شراكتنا مع احلكومة في
وفي رواندا،
َّ
مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات
تعاونيات املنتجني كشريك اقتصادي كامل للقطاع
اخلاص في زراعة النب والشاي وإنتاج احلرير والبستنة.
ويسر املشروع حتى اآلن توفير التدريب والدعم
َّ
االستشاري ألكثر من  115 000مزارع من أصحاب
احليازات الصغيرة الذين ينتجون النب ،ومتثل النساء

أفريقيا الشرقية واجلنوبية

الشكل البياني 2ب
املبالغ املصروفة من القروض حسب شروط اإلقراض،
واملبالغ املصروفة من منح إطار القدرة على حتمل
أ
الديون2016-1979 ،

الشكل البياني 2أ
قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِمنح إطار
أ
القدرة على حتمل الديون2016-1978 ،

احلصة من اجملموع البالغ  3 549.6مليون دوالر أمريكي

احلصة من اجملموع البالغ  2 212.8مليون دوالر أمريكي

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

 2 923.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %82.4 -

 1 856.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %83.9 -

 108.9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %3.1 -

 102.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %4.6 -

 23.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.7 -

 5.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.2 -

 11.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.3 -

 249.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %11.3 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

 483.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %13.6 -

	أ
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ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

أ

تقتصر املبالغ املصروفة من القروض على قروض البرنامج العادي ويستبعد
منها البرنامج اخلاص للبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى
واملتأثرة باجلفاف والتصحر .وترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

برنامج العمل لعام 2016

قصة من امليدان

السكان الريفيون الفقراء في مدغشقر يُعززون القدرة على الصمود من خالل
حيازة األراضي

تساعد املشروعات التي يدعمها الصندوق في غرب مدغشقر
سكان املناطق الريفية على اكتساب حقوق قانونية في
أراضيهم ،وهو أسلوب رئيسي في مكافحة الفقر.
ويستطيع املزارعون أصحاب احليازات الصغيرة ،عندما
ميتلكون أراضيهم ،استخدام تلك األراضي كضمانة
للحصول على االئتمانات .ومتنحهم أيضا ً ملكية األرض
حوافز أكثر لالستثمار في تقنيات زراعية أفضل وإدارة
النهج أن تُعزز
أراضيهم بطريقة مستدامة .وميكن لهذه ُ
القدرة على الصمود في بلد يعيش فيه  78في املائة من
السكان على أقل من  1.90دوالر أمريكي يوميا ً.
وفي عام  ،2005أدخلت حكومة مدغشقر برنامجا ً
وطنيا ً ملساعدة املواطنني على احلصول على ملكية
يتقدم للحصول
األراضي رسميا ً .ومع ذلك ،يجب على من
ِّ
على شهادات ملكية أن يثبت هويته القانونية وهو ما
يشكِّ ل رادعا ً أمام كثير من السكان الريفني .ومنذ عام
 ،2006ساند الصندوق الكوميونات الريفية وساعد على
إنشاء مكاتب محلية لألراضي من أجل ضمان إتاحة
اخلدمات وتوفيرها بتكلفة ميسورة ،ال سيما للسكان
الريفيني الفقراء والنساء.
وأصدرت الكوميونات الريفية ،بدعم من الصندوق ،ما
يقرب من  16 000صورة طبق األصل من شهادات امليالد
وأكثر من  10 000بطاقة هوية لتمكني السكان الريفيني
من احلصول على اخلدمات اإلدارية واملالية.
ولم تعم الفائدة املزارعني وحدهم.

فمن بني السكان الريفيني الكثيرين الذين يستطيعون حاليا ً
احلصول على حقوقهم في األراضي بسهولة وبتكلفة ميسورة
جوستني ،ذلك املعلم املتقاعد.
يقول جوستني "مكتب األراضي هنا أمر يستحق اإلشادة
فعالً .إن هذه املنطقة تعاني كثيرا ً من مشاكل حيازة األراضي.
لقد ارتكب بعض األفراد جرائم قتل أو حتى قتلوا .وساعد إصدار
شهادات متلك األراضي على وضع نهاية لذلك الوضع".
ولم يخطر ببال جوستني في أي وقت من األوقات متلك أرضه
بصورة قانونية .ولكن مع تقدمه في السن ،باتت الفكرة أكثر
أهمية له وألسرته .واآلن وقد بات بوسع أطفاله أن يرثوا األرض،
ستكون لهم ركيزة قوية يؤسسون عليها ازدهارهم.
وباإلضافة إلى دعم حيازة األراضي ،أدخلت املشروعات التي
وحسنت
يدعمها الصندوق أساليب زراعية أكثر مراعاة للبيئة،
َّ
الري وأدخلت أصنافا ً محسنة من البذور .ولذلك ملس الزراعون
أصحاب احليازات الصغيرة زيادات كبيرة في محاصيلهم .وازداد
متوسط غالت كثير من احملاصيل الزراعية الرئيسية واألغذية
األساسية بأكثر من الضعف ،وحتققت أكبر الزيادات في إنتاج
األرز املروي ،وأرز املرتفعات ،والبقول.

نساء يعملن في حقل لألرز.

مدغشقر :مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي
©IFAD/Laura Chumillas
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 30في املائة منهم .ومت تكوين ما يقرب من 150
تعاونية ،وتدريب  180مزارعا ً على متطلبات احلصول

طبق أكثر من
على شهادات التجارة العادلة ،ويُ ِّ
 56 000مزارع التكنولوجيات اجلديدة.
وفي كينيا ،تلقى مشروع بدأ تنفيذه في عام 2005
من أجل التسويق التجاري ملنتجات األلبان بدعم من
الصندوق مبلغ  17مليون دوالر أمريكي من التمويل
اإلضافي في عام  2016ملواصلة أعماله الناجحة.
ودرَّب املشروع أكثر من  500مجموعة من مجموعات
إنتاج األلبان على التسويق ،وأكثر من  400مجموعة
على مناولة األلبان وإضافة القيمة .وأنشئت تسع
وعشرون منظمة هرمية مت ربط  13منها بكبار
اجملهزين .وكنتيجة مباشرة ألعمال املشروع ،ازدادت
مبيعات منتجات األلبان املضافة القيمة من 27
مليون لتر في عام  2007إلى  121مليون لتر في عام
 .2015وازداد عدد فرص العمل في مشروعات إنتاج
األلبان الصغيرة واملتوسطة من  128في عام 2011
إلى أكثر من  680في عام .2015
ويسعى الصندوق إلى حتقيق حتول ريفي شامل
من خالل العمل مع الشركاء الرئيسيني لتعميق
خبرته في مجال متويل األسهم اخلاصة وخدمات
تنمية األعمال ،مع التركيز بصفة خاصة على
األعمال التجارية الزراعية اخلاصة واملشروعات الريفية
الصغيرة واملتوسطة .وأنشأنا ،من خالل أموال متممة
من االحتاد األوروبي ،مرفق املساعدة التقنية التابع
لصندوق الزراعة األفريقية ،ونديره حاليا ً ،وهذا املرفق
عبارة عن صندوق من األسهم مبا قيمته  250مليون
دوالر أمريكي بتمويل من املصادر العامة واخلاصة.
وندير أيضا ً صندوق تنمية األعمال الزراعية الصغيرة
واملتوسطة في أوغندا الذي يبلغ  30مليون دوالر
أمريكي وسيستثمر مباشرة في شركات األعمال
الزراعية اخلاصة.
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بناء القدرة على الصمود

شكل بناء قدرة أصحاب احليازات الصغيرة على الصمود
َّ
تغير املناخ محور تركيز هام لعملنا في عام
في وجه
ُّ
 .2016ويجري حاليا ً تنفيذ عدة مشروعات بدعم من
مرفق البيئة العاملية أو من برنامج التأقلم لصالح
زراعة أصحاب احليازات الصغيرة التابع للصندوق في
أكثر من عشرة من بلدان اإلقليم .وعممت املسائل
املناخية والبيئية في  11مشروعا ً جديدا ً من مشروعات
القروض التي يدعمها الصندوق ،وفي برنامجني للفرص
االستراتيجية القطرية في إثيوبيا ومالوي .وأُجريت
بتغير املناخ في أنغوال وجزر
تقديرات ملدى القابلية للتأثر
ُّ
القمر وموزامبيق.
ويجري تنفيذ منحتني من الصندوق تركزان على
تغير املناخ .وتعالج
بناء القدرة على الصمود في وجه
ُّ
إحدى املنحتني قدرة النظام الزراعي في أوغندا وتنزانيا
على الصمود عن طريق تعزيز األخذ باملمارسات
الزراعية الذكية مناخيا ً ،مثل احلراجة الزراعية ،وتناوب
احملاصيل ،ومكافحة األمراض ،وصون األراضي الرطبة.
وتهدف املِنحة الثانية إلى توسيع جهود إصالح األراضي
املتدهورة في أفريقيا الشرقية ومنطقة الساحل .وبدأ
العمل أيضا ً في وضع مفاهيم للصندوق األخضر
يشجع على إحداث حتول نحو تخفيض
للمناخ الذي
َّ
االنبعاثات في عام  2016والتمكني من الوصول إلى
متويل إضافي ملساعدة البلدان على بلوغ الغايات
بتغير املناخ.
اجلديدة املرتبطة
ُّ
ويقود الصندوق أيضا ً برنامج النهج املتكامل ملرفق
البيئة العاملية بشأن تعزيز االستدامة والصمود من
أجل األمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
الذي يركز على املوارد الطبيعية التي تدعم األمن
الغذائي والتغذوي واملتمثلة في األراضي واملياه والتربة
واألشجار واملوارد الوراثية.
وخالل عام  ،2016اعتمدت ِمنحة واحدة من برنامج
التأقلم لصالح زراعة أصحاب احليازات الصغيرة مبا
قيمته  11مليون دوالر أمريكي ليصل بذلك مجموع
املقدم من هذا البرنامج في اإلقليم إلى
قيمة التمويل
َّ
 77.7مليون دوالر أمريكي في نهاية السنة .وصدرت
أيضا ً املوافقة الكاملة على ِمنحتني من مرفق البيئة
العاملية مبا قيمته  14.4مليون دوالر أمريكي ،ليصل
املقدم من املرفق في
بذلك مجموع قيمة التمويل
َّ
اإلقليم إلى  52.6مليون دوالر أمريكي.

برنامج العمل لعام 2016

آسيا واحمليط الهادي
 36بلداً :أفغانستان ،و بنغالديش ،وبوتان ،وكمبوديا،
والصني ،وجزر كوك ،وجمهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،وفيجي ،والهند ،وإندونيسيا،
وجمهورية إيران اإلسالمية ،وكيريباس ،وجمهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،وماليزيا ،وملديف،
وواليات ميكرونيزيا املوحدة ،ومنغوليا ،وميامنار ،وناورو،
ونيبال ،ونيوي ،وباكستان ،وباالو ،وبابوا غينيا اجلديدة،
والفلبني ،وجمهورية كوريا ،وساموا ،وجزر سليمان،
وسري النكا ،وتايلند ،وتيمور ليشتي ،وتونغا ،وتوفالو،
وفانواتو ،وفييت نام

حملة عامة

يشمل إقليم آسيا واحمليط الهادي بلدان العالم
محركة للنمو
األسرع منوا ً واألكثر دينامية ،وهو قوة
ّ
في االقتصاد العاملي .وتراوحت معدالت النمو
املرتفعة بني  6و  7في املائة في عام  2016بفضل
التحول الهيكلي العميق والسريع ،ووجود أسواق
ُّ
معدل التحويالت املالية وقوة
وارتفاع
كبيرة،
ناشئة
ّ
الطلب على الصادرات.
ومن املهم أن هذا النمو القوي أفضى إلى تراجع
سريع في معدالت الفقر ،واستفاد منه أيضا ً السكان
الريفيون ،فقد ازداد عدد األشخاص الذين يكسبون
حاليا ً دخالً أعلى عن طريق إنتاج منتجات ذات قيمة
أعلى ،مثل اخلضروات ،واإلنتاج احليواني واألسماك.
وانخفضت معدالت الفقر امل ُد ِقع بوتيرة أسرع في
شرق آسيا واحمليط الهادي مقارنة بسائر مناطق
اإلقليم .ووصل االنخفاض إلى معدالت كبيرة أيضا ً
في جنوب آسيا.
ومع ذلك ،ما زال هناك الكثير مما ينبغي حتقيقه .ذلك
أن إقليم آسيا واحمليط الهادي ما زال موطنا ً لثلثي فقراء
العالم .وما زالت الفروق قائمة في كل أنحاء اإلقليم،
املتبقي ظاهرة ريفية آخذة في االتساع،
ومي ّثل الفقر
ّ
حدته بسبب اتساع الفروق في الدخل وغير
وتشتد ّ

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 61برنامجا ً ومشروعا ً جاريا ً بالشراكة مع 21

حكومة متلقية في اإلقليم في نهاية عام 2016
• 2 052.5مليون دوالر أمريكي استثمرها الصندوق
في احلافظة اجلارية في اإلقليم
• 184.2مليون دوالر أمريكي من املوافقات اجلديدة
في عام  5 :2016برامج ومشروعات جديدة في
كمبوديا ،والهند ،وجمهورية الو الدميقراطية
الشعبية (مشروعان) وفييت نام ،ومتويل إضافي
ملشروعات جارية في منغوليا والفلبني
• 3برامج فرص استراتيجية قطرية
جديدة مستندة إلى النتائج في الصني
وإندونيسيا وباكستان

ذلك من جوانب انعدام املساواة .وما زال السكان في
بلدان اإلقليم يعانون أشد أشكال اإلقصاء االجتماعي.
لتغير املناخ وما يرتبط بذلك
التعرض
وتزداد مشاكل
ُّ
ُّ
من كوارث طبيعية وتدهور تدريجي في قاعدة املوارد
يشكل
تغير املناخ في بعض احلاالت
اإلنتاجية .وبات
ّ
ُّ
يتعرض عدد من جزر
إذ
الوجود،
يهدد
بالفعل خطرا ً
ّ
جراء ارتفاع مستوى
احمليط الهادي بشدة للتهديد ّ
سطح البحر.
ويحد احلرمان االجتماعي وارتفاع معدالت سوء
ّ
والتقزم من القدرة البدنية والعقلية لدى
التغذية
ُّ
الفئات الضعيفة في جميع أنحاء اإلقليم ،وينطوي
ذلك على تكاليف بشرية واقتصادية هائلة .ومن
امل ُفجِ ع أن  30في املائة من األطفال دون اخلامسة في
التقزم ،ويدل ذلك على
جميع أنحاء اإلقليم يعانون
ُّ
سوء التغذية امل ُزمن.
وتفتقر أنحاء كثيرة من اإلقليم إلى البنية التحتية
األساسية الالزمة لضمان التكامل مع االقتصاد
فعالة باألسواق .وسيكون ذلك
العاملي من خالل روابط ّ
التكامل حيويا ً للتمكني من تعميق التجارة األقاليمية
واإلقليمية من خالل األسواق املشتركة الناشئة ،مثل
رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
حتديات هائلة يجب أن يتغلّب عليها
وما زالت هناك ّ
محركا ً قويا ً للنمو واالزدهار في
اإلقليم كي يظل
ّ
العالم .ويواصل الصندوق تركيزه على زراعة احليازات
املنطلق املثالي نحو معاجلة هذه
الصغيرة باعتبارها
َ
التحديات اإلمنائية العاجلة ،ويَعتبر امل ُنتجني الريفيني
ّ
التحول الريفي
عملية
في
رئيسية
زة
محف
قوة
ِّ
ُّ
الشامل واملنصف.

عملنا وما حققناه من نتائج في
عام 2016

ركز عملنا في آسيا واحمليط الهادي في عام  2016على
َّ
ما يلي:
•تنمية سالسل القيمة والوصول إلى األسواق
املهمشة والنساء
•متكني الفئات
ّ
•تعزيز احلوار واالنخراط في السياسات
•تعزيز التكيُّف مع تغيُّر املناخ
•تكوين حتالفات استراتيجية مع رابطة أمم جنوب
شرق آسيا.

تنمية سالسل القيمة والوصول إلى األسواق

شهدت السنوات األخيرة اهتماما ً من الصندوق
بتحسني وصول أصحاب احليازات الصغيرة إلى األسواق
وحتقيق شمولية سالسل القيمة .وفي عام ،2016
است ِ
ثمر ثُلث متويل املشروعات اجلديدة املعتمدة في
ُ
آسيا واحمليط الهادي لتعزيز سالسل القيمة والوصول
إلى األسواق.
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وفي فييت نام ،نعمل في مقاطعة داك نونغ
س ُبل كسب عيش األقليات من السكان
لتحسني ُ
األصليني والعرقيات املهاجرة ،خاصة النساء.
وشارك أكثر من  ،6 200ثلثيهم من األقليات
وطور املشروع
العرقية ،في مدارس املزارعني احلقلية.
َّ
أكثر من  40منوذجا ً زراعيا ً جديدا ً ،مبا في ذلك تربية
اخلنازير والدواجن وإقحام زراعة األفوكادو مع النب،
وقد م الصندوق
وهما من احملاصيل النقدية اجملزية.
ّ
ِ
أيضا ً خدمات التمويل
الصغري إلى  2 700أسرة.
وانخفض معدل الفقر في الكوميونات املشاركة
بنسبة بلغت  6في املائة تقريبا ً بفضل هذا املشروع
وغيره من املبادرات.
وفي نيبال ،يعمل الصندوق مع اجملتمعات احمللية
في املناطق اجلبلية النائية لتعزيز األعمال التجارية
الصغيرة ،وزيادة التجارة ،وبناء قدرات املؤسسات.
ب التركيز على احملاصيل العالية القيمة ،مثل
َ
وينص ّ
التفاح ،والزجنبيل ،والكركم ،وحلوم الضأن .وساعدت
املبادرة أصحاب احليازات الصغيرة على بناء أقبية
ومكنتهم من الوصول إلى معلومات
لتخزين املنتجات،
ّ
األسواق .وعن طريق تخزين التفاح حتى فبراير/شباط
 مايو/أيار ،يحصل املزارعون على أسعار تزيد مبقدارأربعة أضعاف على ما ميكن أن يحصلوا عليه في
أغسطس/آب  -سبتمبر/أيلول.
وحقق املشروع
تقدما ً خالل عام  2016بعد
ّ
ُّ
األولية نتيجة في جانب منها
مراحله
في
التأخيرات
ّ
إلى االضطرابات السياسية والزلزالني اللذين ضربا
البالد .ووصل املشروع إلى أكثر من  12 000أسرة ،أي 89
املستهدف ،وازداد الدخل بنسبة 63
في املائة من العدد
َ
املستهدفة .وأنشئ طريق جديد
في املائة من النسبة
َ
ييسر الوصول إلى السوق .ويستهدف املشروع السكان
ّ
الضعفاء ،مثل الطبقة الدنيا من أفراد الداليت،
ومجموعات السكان األصليني ،والنساء.

املهمشة والنساء
متكني الفئات
ّ

تعمل املشروعات التي يدعمها الصندوق في كثير
من األحيان في مناطق اجملتمعات احمللية العرقية
املهمشة وغيرها من الفئات احملرومة حيث التمكني
ّ
س ّبق لنجاح التنمية االجتماعية
اجملتمعي شرط ُم َ
واالقتصادية .ومت ّثل التعبئة االجتماعية موضوعا ً
محوريا ً لتلك املشروعات.
وفي منطقة جنوب البنجاب الفقيرة في
للحد
باكستان ،يعمل الصندوق في أربع مقاطعات
ّ
من فقر األسر التي تعولها املرأة وحدها ،والعمالة
ويزود
املؤقتة املعدمة أو أصحاب احليازات الصغيرة.
ِّ
طع األراضي الصغيرة،
املشروع املشاركني باملاعز ،و ِق َ
وزع املشروع أكثر من
والتدريب ،وبحلول عام ّ ،2016
املستهدف،
 26 000رأس من احليوانات مقابل العدد
َ
وهو  30 000رأس ،و  1 236قطعة من األراضي مقابل
العدد
وزود املشروع
َ
املستهدف ،وهو  1 300قطعةَّ .
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أكثر من  10 000مشارك بالتدريب املهني أو التدريب
على ريادة املشروعات ،وبلغ عدد النساء املشاركات
أكثر من  6 000امرأة.
ومت ّثل فئات السكان األصليني بؤرة تركيز مشروع
يدعمه الصندوق في إقليم كورديلييرا اإلداري في
الفلبني بهدف زيادة الدخل األسري .ويراعي املشروع
نُظم زراعة السكان األصليني املستدامة بيئيا ً .ووصل
إلى زهاء  70 000أسرة،
وتخرج أكثر من  5 000مزارع
ّ
وشجع املشروع على
من مدارس املزارعني احلقلية.
ّ
تكوين أكثر من  1 000منظمة شعبية ومجموعة
سبل كسب العيش تضم 38 500
من مجموعات ُ
س ُبل كسب العيش،
مساعدة
صناديق
عضو يديرون
ُ
ومشروعات إعادة التشجير واحلراجة الزراعية،
ومخططات الري وإمدادات املياه.
وفي مقاطعة هونان في الصني ،يساعد الصندوق
على حتسني البنية األساسية الريفية ودعم التنمية
الزراعية املستدامة والتسويق .وبحلول منتصف
عام  ،2016مت تبطني ما يقرب من  600كيلومتر من
القنوات وبناء نحو  350بركة للري في إطار املشروع.
وأنشأ املشروع مجموعات عمل قروية إلدارة املرافق،
شكلت
وقدم التدريب إلى ما يقرب من  15 000مزارع،
ّ
ّ
النساء أكثر من نصفهم .وأقام املشروع أيضا ً 95
نظاما ً إلمدادات مياه الشرب ،أي  90في املائة من العدد
املستهدف .ومت تشييد معظم الطرق التي كان مقررا ً
َ
تشييدها ،وهي  584كيلومترا ً من الطرق.
ومي ّثل تنويع اإلنتاج ودفع عجلته جانبا ً آخر من جوانب
املبادرة باإلضافة إلى ربط أصحاب احليازات الصغيرة
باألسواق .ويساعد املشروع املزارعني على زراعة احملاصيل
النقدية ،مبا يشمل الشاي واخلضروات والفواكه
واألعشاب الطبية.
وتلقى أكثر من  10 000مزارع تدريبا ً
ّ
تقنيا ً من خالل التعاونيات.

تعزيز احلوار واالنخراط في السياسات

قلّما مي ّثل التأثير في السياسات الريفية هدفا ً
صريحا ً من أهداف املشروعات ألن ذلك عملية طويلة
ومعقدة تتطلّب جهودا ً متواصلة ومن األسهل
ّ
حتقيقه في البلدان التي يوجد فيها حضور قطري
قوي للصندوق.
وفي فييت نام ،تعمل احلكومة من أجل حتسني
االقتصاد الريفي .وفي عام  ،2010أطلقت احلكومة
برنامج األهداف الوطنية للتنمية الريفية اجلديدة،
ولكنه
حقق نتائج متباينة .وفي أواخر عام ،2015
ّ
انضم الصندوق إلى البنك الدولي في تقييم
حقق جناحات ويواجه
البرنامج.
وتبي لنا أن البرنامج ّ
َّ
حتديات ،وأوصينا بإدخال تعديالت على املرحلة
ّ
وعرضت تلك التعديالت على احلكومة
التالية،
ُ
في مارس/آذار  2016والقت تأييد ا ً واسعا ً .ويعمل
الصندوق مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية لتنفيذ
الن ُهج اجلديدة.
ُ

برنامج العمل لعام 2016

وفي أفغانستان ،ساند املشروع اجملتمعي للزراعة
والثروة احليوانية الذي يدعمه الصندوق عنصر ا ً
رئيسيا ً من عناصر اإلطار الوطني األفغاني للسالم
والتنمية (  ،)2021 -2017وهو إطار التنمية الزراعية
الشاملة .وباإلضافة إلى هذا العمل الهام على
صعيد السياسات الكلية ،يعمل املشروع أيضا ً
على املستوى اجلزئي حيث يلفت انتباه احلكومة
إلى ارتفاع مستويات الضرائب املفروضة على
يحد من قدرتها
تعاونيات منتجات األلبان ،وهو ما
ّ
املعقم باحلرارة الفائقة
على منافسة واردات احلليب
ّ
املهربة من إيران وباكستان.

تغير املناخ
تعزيز
التكيف مع ُّ
ُّ

يحافظ الصندوق على احلماية البيئية باعتبارها أولوية
من أولوياته ،ويكفل معاجلة قضايا املناخ مبزيد من
التحديات الناشئة
املنهجية في كل حافظته ملواجهة
ّ
في اإلقليم.
ويعمل مشروع يدعمه الصندوق في دلتا نهر
ميكونغ في فييت نام مع اجملتمعات احمللية الزراعية
التكيف مع آثار
ملساعدتها على زيادة قدرتها على
ُّ
تغير املناخ .وبدأ املشروع في عام  2013ويهدف إلى
ُّ
الوصول إلى  15 000أسرة في محافظتي بني تري،
وتوغل امللوحة
يشكل فيهما اجلفاف
وترافنه اللتني
ّ
ُّ
ط ِّورت في إطار
مصدرين لقلق بالغ .وخالل العامُ ،
املشروع آليات لتخطيط التنمية االجتماعية

االقتصادية باالستناد إلى املعلومات املناخية ،وبدأ
تعميم تلك اآلليات في أكثر من  90كوميونا ً .ومت
تغير
للتكيف مع
أيضا ً حتديد وتقييم  150منوذجا ً
ُّ
ُّ
املناخ .وفي بني تري ،مت االنتهاء من تنفيذ األعمال
العشرة األولى لصندوق استثمارات الكوميونات،
وشارف التنفيذ على االنتهاء في  20أخرى.
ونظم املشروع حلقات عمل للشراكات بني
َّ
القطاعني العام واخلاص من أجل تشجيع مشاركة
وقدمت خمسون شركة خطابات
القطاع اخلاص.
ّ
اهتمام خالل السنة ،واجتازت  20منها إجراءات الفرز
األولي ،وحصلت تسع من تلك الشركات على مساعدة
ّ
تقنية لوضع مقترحاتهم .وفي ترافنه ،أنشأ صندوق
ادخار وائتمان جديدة
دعم املرأة أكثر من  380جماعة ّ
تضم ما يقرب من  2 500عض ٍو وأكثر من  40في املائة
من جماعة أقلية اخلمير العرقية .و ُق ّدمت قروض إلى
أكثر من  2 300عضو.
وخالل عام  ،2016صدرت املوافقة الكاملة على
منحتني من مرفق البيئة العاملية مبا قيمته  9.3مليون
دوالر أمريكي ،ليصل بذلك مجموع قيمة التمويل
املقدم من املرفق في اإلقليم إلى  31.7مليون دوالر
َّ
املقدم من برنامج
التمويل
قيمة
وبلغت
أمريكي.
ّ
التأقلم لصالح زراعة أصحاب احليازات الصغيرة في
اإلقليم  67مليون دوالر أمريكي في نهاية السنة.

آسيا واحمليط الهادي

الشكل البياني 3ب
املبالغ املصروفة من القروض حسب شروط اإلقراض،
واملبالغ املصروفة من منح إطار القدرة على حتمل
أ
الديون2016-1979 ،

الشكل البياني 3أ
قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِمنح إطار القدرة
أ
على حتمل الديون2016-1978 ،

احلصة من اجملموع البالغ  5 602.6مليون دوالر أمريكي

احلصة من اجملموع البالغ  3 833.2مليون دوالر أمريكي

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

 3 970.9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %70.9 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

 607.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %10.8 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

 450.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %8.0 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

 277.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %5.0 -

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

 3 058.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %79.8 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

 479.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %12.5 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ

 143.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %3.7 -

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

 296.7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %5.3 -

	أ

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

 152.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %4.0 -

أ

تقتصر املبالغ املصروفة من القروض على قروض البرنامج العادي.
وترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
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قصة من امليدان

تعزيز التغذية في برامج التلفزيون في الو

يستخدم برنامج يدعمه الصندوق في اجملتمعات احمللية
الريفية في شمال الو مسلسالً دراميا ً تلفزيونيا ً للمساعدة
على معاجلة الفقر املد ِقع وسوء التغذية.
احملببة في
وبينما يتتبع القرويني مصير شخصياتهم
ّ
املسلسل الدرامي أسرتي السعيدة ،فإنهم يتعلّمون
املكونات الصحية امل ُنتجة محليا ً إلعداد
أيضا ً كيفية اختيار
ّ
مغذية ومقبولة املذاق لألطفال والكبار في أسرهم.
وجبات
ّ
ضع
ووفقا ً للتقاليد السائدة ،تغذي األمهات األطفال الرُ ّ
الدب ِق من مائدة األسرة .ولكن هذا الطعام الذي
على األرز َ
يناسب "الكبار" صعب على اجلهاز الهضمي للطفل.
املغذيات
واألكثر من ذلك أن هذا الطعام يفتقر إلى
ّ
يؤدي إلى
الضرورية ملساعدة الطفل على النمو ،وميكن أن ّ
بالتقزم ،وهو نتيجة ومؤشر لسوء التغذية امل ُزمن.
إصابته
ُّ
وتقول جوتا كران ،استشارية التغذية في برنامج أسرتي
السعيدة ،إن "الطفل الثاني في كل أسرة في الو مصاب
بالتقزم .ويعني ذلك أنه قصير بالنسبة لعمره ،كما يعني
ُّ
تطوره العقلي".
تأخر
ُّ
ّ
ومع استمرار األطفال في النمو ،ميكن أن تؤثِّر إعاقات
التعلُّم على قدرتهم على إمتام تعليمهم واحلصول على
شرَك الفقر.
عمل ،ويظلّون محصورين داخل َ
ويقدم هذا املسلسل التلفزيوني لألمهات الصغيرات،
ّ
مثل بون فونياك ،وصفات جديدة مبتكرة ملساعدتهن على
كسر حلقة سوء التغذية والفقر.
وتقول فونياك "لم أكن أعرف من قبل ما أطهيه لألطفال.
ولكن بعد مشاهدة الفيديو ،أصبحنا نعرف أكثر ،وتعلّمنا

الكبار والصغار في املسلسل التلفزيوني أسرتي السعيدة يجتمعون حول مائدة الطعام.

كيفية طهو الطعام لألطفال واآلباء كل على حدة .وعرفت
السرخس ،والسبانخ اآلسيوية ،والكرنب الصيني ،وتعلمت
طريقة إعداد حساء صحي من هذه اخلضروات".
ونسجت أيضا ً في ثنايا اخلط الدرامي للقصة املمارسات
الصحية السليمة ،وركّ زت بعض حلقاتها على دحض
اخلرافات املتعلقة باألغذية التي حترم األمهات احلوامل من
املغذيات احليوية.
ّ
ويشكل برنامج أسرتي السعيدة جزءا ً من برنامج أكبر
ّ
يدعمه الصندوق بدأ تنفيذه في عام  2011ومن املقرر أن
ينتهي في عام  .2017ويتعلّم املشاركون في  225قرية من
املستهدفة في مقاطعتي أودومكساي وسايابولي،
القرى
َ
النظم الغذائية
كيفية زراعة احلدائق املنزلية لتحسني ُ
لألسرة ،وكيفية تربية احليوانات ورعايتها .وباإلضافة إلى
ذلك ،يسعى البرنامج إلى تعزيز الصالت بني صغار املنتجني
واألسواق ،وحتسني إدارة املياه .ووصل البرنامج حتى اآلن إلى
نحو  79 000شخص من ثماني فئات عرقية مختلفة تعيش
في  15 000أسرة.

الو :برنامج األمن الغذائي والفرص االقتصادية املستند إلى اجملتمع احمللي في سوم سون سون جاي
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تكوين حتالفات استراتيجية مع رابطة أمم جنوب
شرق آسيا

ومؤيدا ً لرابطة أمم جنوب شرق
ما زال الصندوق شريكا ً
ّ
آسيا منذ عام  .2008ومن خالل امل ِ َنح وحوار السياسات،
ندعم جهود الرابطة إلنشاء سوق إقليمية مشتركة
وتنسيق اجلهود الوطنية من أجل حتسني األمن الغذائي،
وكذلك متكني أصحاب احليازات الصغيرة وتعزيز التنمية
الهشة بيئيا ً.
الزراعية املستدامة في الدول
ّ
ويعزز برنامج التعاون متوسط األجل مع منظمات
ّ
املزارعني في إقليم آسيا واحمليط الهادي في مرحلته
الثانية قدرات املنظمات احمللية والوطنية والدولية التي
مت ّثل املنتجني الفقراء .ويُدار البرنامج على املستوى
اإلقليمي من خالل احتاد يضم حركة طريق الفالحني،
ورابطة املزارعني اآلسيويني من أجل التنمية الريفية
مقدمة من الصندوق.
املستدامة بدعم من منحة
ّ
ويشمل هذا التعاون  20منظمة من منظمات
املزارعني الوطنية و 100منظمة على املستوى دون
الوطني ،ومت ّثل تلك املنظمات أكثر من  13مليون مزارع.
ويعمل الصندوق أيضا ً مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا
التحول السريع
إلدراج أصحاب احليازات الصغيرة في
ُّ
نحو التسويق التجاري للزراعة في كل أنحاء جنوب
شرق آسيا .ويشمل ذلك دراسات في مجال السياسات،
ومشاورات مع أصحاب املصلحة ،ومنتديات سياساتية
لدعم وصول أصحاب احليازات الصغيرة إلى سالسل
القيمة العالية.
وينطوي توسيع املزارع في جنوب شرق آسيا على
بُعد بيئي هام عابر للحدود ،ال سيما بسبب التلوث
الضبابي الناجم عن إزالة الغابات وحرق األراضي
اخلُ ّثية ،ويؤ ّثر ذلك على  50مليون شخص في بوروندي
وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة .ولذلك ندعم املبادرات
التي تساهم في الدفع ُقدما ً بخطة رابطة أمم جنوب
التلوث الضبابي ،مبا في ذلك
شرق آسيا للتخلُّص من
ّ
بناء القدرات من أجل سياسات ومؤسسات اإلدارة
املستدامة لألراضي اخلُ ّثية.
وشارك الصندوق في اجتماع وزراء الزراعة واحلراجة
لدول رابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي ُعقد في أكتوبر/
وقدم الصندوق خبرته في دعم
تشرين األول ،2016
ّ
التحول الريفي املستدام .وطلب الوزراء من الصندوق
ُّ
مواصلة إعداد مبادرات إقليمية مرتبطة بسالسل
القيمة العابرة للحدود ،والزراعة املتكاملة واملستدامة
بيئيا ً ،واالستثمار في مشاركة الشباب في الزراعة.

أمريكا الالتينية والكاريبي
 33بلداً :أنتيغوا وبربودا ،واألرجنتني ،وجزر البهاما،
وبربادوس ،وبليز ،ودولة بوليفيا املتعددة القوميات،
والبرازيل ،وشيلي ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوبا،
ودومينيكا ،واجلمهورية الدومينيكية ،وإكوادور،
والسلفادور ،وغرينادا ،وغواتيماال ،وغيانا ،وهايتي،
وهندوراس ،وجامايكا ،واملكسيك ،ونيكاراغوا،
وبنما ،وباراغواي ،وبيرو ،وسان كيتس ونيفيس،
وسانت لوسيا ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين،
وسورينام ،وترينيداد وتوباغو ،وأوروغواي ،وجمهورية
فنزويال البوليفارية
حملة عامة

بالرغم مما تشير إليه التو ُّقعات من أن االقتصاد العاملي
املتوقع
سيزداد بنحو  3.1في املائة في عام  ،2016من
ّ
أن تشهد أمريكا الالتينية والكاريبي منوا ً سلبيا ً للسنة
الثانية على التوالي ،حيث سيسجل انخفاض بنسبة
 0.6في املائة في عام  2016مقارنة بانخفاض بلغ 0.03
في املائة في عام  .2015غير أن الصورة تظل ملتبسة،
ذلك أن اقتصادات األرجنتني والبرازيل وإكوادور وفنزويال
آخذة في االنكماش ،في حني أن اقتصادات معظم
البلدان األخرى تنمو بشكل معتدل.
ٍ
حد
ويرجع ذلك إلى عوامل خارجية وداخلية على
سواء .وتشمل العوامل اخلارجية تباطؤ التصنيع في
يؤدي إلى انكماش في الطلب على
الصني ،وهو ما ّ
املنتجات األساسية وهبوط أسعار السلع على نحو
يؤ ّثر على مصدري الصادرات الصافية ،مثل بلدان
أمريكا الالتينية والكاريبي .وعلى املستوى الداخلي،
أدت القيود الصارمة املفروضة على األسواق واختالل
ّ
أدى إلى تضخيم
التوازن إلى تراجع في الطلب ،وهو ما ّ
آثار الصدمات اخلارجية .و ُفرضت قيود على السياسة
الدين ،وانخفاض النمو
املالية بسبب ارتفاع مستويات َ
االقتصادي واإليرادات الداخلية.

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 31برنامجا ً ومشروعا ً جاريا ً بالشراكة مع
 18حكومة متلقية في اإلقليم في نهاية
عام 2016
• 511.2مليون دوالر أمريكي استثمرها
الصندوق في احلافظة اجلارية في اإلقليم
• 142.1مليون دوالر أمريكي من املوافقات
اجلديدة في عام  8 :2016برامج ومشروعات
جديدة في األرجنتني ،والبرازيل ،وكوبا،
وإكوادور ،والسلفادور ،وغيانا ،ونيكاراغوا ،وبيرو
• 3برامج جديدة للفرص االستراتيجية
القطرية املستندة إلى النتائج للبرازيل،
واألرجنتني ،وكولومبيا

19

ويعيش في املناطق الريفية ما يربو قليالً على 20
في املائة من سكان اإلقليم البالغ عددهم  633مليون
نسمة .ووفقا ً خلطوط الفقر الوطنية ،بلغت نسبة
الفقراء  28.2في املائة والفقراء املد ِقعني  11.8في
املائة في عام  .2014وعلى غرار األقاليم األخرى ،يتركّ ز
الفقر في املناطق الريفية حيث يقفز معدل الفقر
إلى  46.2في املائة.
وفيما بني عامي  1990و ،2014انخفضت معدالت
الفقر  20.2نقطة مئوية .ومع ذلك ،تراجع انخفاض
وتوقف ،وتشير التو ُّقعات إلى زيادات
الفقر بعد ذلك ،بل
ّ
في الفقر وفي الفقر امل ُد ِقع في عام  .2015ويرجع
ذلك إلى أثر تباطؤ النمو االقتصادي على العمالة ،وأثر
التضخم ،ال سيما أسعار األغذية ،على األسر
ضغوط
ُّ
األشد فقرا ً.
وباستثناء هايتي فإن اإلقليم متوسط الدخل ،ويبلغ
فيه املتوسط اإلقليمي لنصيب الفرد من الدخل 8 939
دوالرا ً أمريكيا ً .ومع ذلك ،يُخفي هذا املتوسط الضغوط
الواقعة على الفئات األشد هشاشة نتيجة الرتفاع
مستويات انعدام املساواة.
وما زالت الزراعة األسرية أهم مصدر للعمل الريفي.
ومن هنا فإن زيادة اإلنتاجية وتعزيز االقتصاد الريفي
تغير
غير الزراعي ،وبناء القدرة على الصمود في وجه
ُّ
التحول الريفي الشمولي.
املناخ ،عوامل حاسمة لتعزيز
ُّ
وحتتاج بلدان أمريكا الالتينية إلى مواصلة تعزيز أُطر
سياسات االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية

واإلنتاجية ،وينبغي أن تسعى في الوقت نفسه إلى
دفع عجلة إنتاجية العمالة وضمان توفير نُظم قوية
للحماية االجتماعية.
املقدم من برنامج
التمويل
قيمة
وبلغ مجموع
َّ
التأقلم لصالح زراعة أصحاب احليازات الصغيرة في
اإلقليم  32مليون دوالر أمريكي في نهاية السنة ،وبلغ
املقدم من مرفق البيئة العاملية
مجموع قيمة التمويل
َّ
 21.4مليون دوالر أمريكي.

عملنا وما حققناه من نتائج في
عام 2016

ركّ ز عملنا في أمريكا الالتينية والكاريبي في عام 2016

على ما يلي:
•متكني الشباب
•العمل مع الشعوب األصلية
•تعزيز وصول صغار املزارعني إلى سالسل
القيمة واألسواق
•بناء شراكات استراتيجية والدفاع عن صغار املزارعني.

متكني الشباب

مركزة على الشباب من اجلنسني
ما زالت األضواء غير
َّ
في معظم عمليات السياسات العامة في هذا اإلقليم،
مثلما في كثير من األقاليم األخرى .وميثل ذلك مشكلة
خاصة للشباب الريفيني الذين يرحل كثير منهم عن
أماكنهم األصلية بحثا ً عن فرص أفضل للتعليم

أمريكا الالتينية والكاريبي

الشكل البياني 4ب
املبالغ املصروفة من القروض حسب شروط اإلقراض
واملبالغ املصروفة من ِمنح إطار القدرة على حتمل
أ
الديون2016-1979 ،

الشكل البياني 4أ
قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِمنح إطار
أ
القدرة على حتمل الديون2016-1978 ،

احلصة من اجملموع البالغ  2 269.3مليون دوالر أمريكي

احلصة من اجملموع البالغ  1 584.1مليون دوالر أمريكي

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

 431.9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %19.0 -

 390.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %24.6 -

 488.0ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %21.5 -

 419.7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %26.5 -

 1 258.0ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %55.4 -

 741.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %46.8 -

 40.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %1.8 -

 33.0ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %2.1 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

 51.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %2.3 -

	أ
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ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن
أ

تقتصر مصروفات القروض على قروض البرنامج العادي.
ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

برنامج العمل لعام 2016

والعمل ،وللنجاة بأنفسهم من العنف واجلرمية .ومنذ
سبل حتسني
عام  ،2013يُ ِّ
شجع الصندوق احلوار حول ُ
فرص هؤالء الشباب.
وقمنا بدعم إطالق خطط وطنية للشباب الريفيني
في خمسة بلدان في اإلقليم .وانطلقت اخلطة
األولى في السلفادور ،ومت تخصيص حوالي مليون دوالر
أمريكي لكل األقاليم الثالثة التي يتألف منها البلد.
وساند الصندوق ،بالتعاون مع وزارة الزراعة ،تكوين
شبكات للشباب الريفيني من أجل معاجلة املشاركة
الدميقراطية والفرص االقتصادية .وفي عام ،2015
شارك أكثر من  100شاب ،مبا في ذلك عدد كبير من
مجتمعات الشعوب األصلية ،في أول جمعية وطنية
لشباب الريف .وهذه الرابطة التي تُعرف حاليا ً باسم
الرابطة املتكاملة لشبكات الشباب الريفيني في
السلفادور ،مسجلة بصورة قانونية ويشارك أعضاؤها
البالغ عددهم  3 000عضو في أنشطة التدريب وريادة
املشروعات التي ينظمها الصندوق ،وفي احلوار مع
صناع القرار على الصعيدين احمللي والوطني.
واستضافت السلفادور حلقتني دوليتني من حلقات
"مسارات التعلم" للشباب الريفيني في عام 2016
حضرها  30مشاركا ً من بوليفيا ،والبرازيل ،وكولومبيا،
وإكوادور ،وغواتيماال ،ونيجيريا ،ونيبال .وعقد الصندوق
حلقتي عمل في البلد لتبادل منهجيات العمل مع
الشباب .وشاركت في هاتني احللقتني أربع عشرة
منظمة وطنية.
وفي إقليم شاكو باألرجنتني ،يدعم الصندوق
مشروعا ً لدمج شباب األسر الريفية الفقيرة من
اجلنسني في تعاونيات تربية النحل .ويبدأ املشاركون
بتلقي دورة تدريبية على أساس غير متفرِّغ لسنة
واحدة في املدرسة الثانوية .ويحصل املتخرجون على
مساعدة تقنية ،وأطقم أدوات استهاللية على سبيل
السلفة لتجميع خاليا النحل وتكوينها .وفي السنتني
 2015و ،2016انضم أكثر من  100من شباب النحالني
إلى ست تعاونيات.

العمل مع ُ
الشعوب األصلية

متاشيا ً مع جدول أعمال األمم املتحدة للتنمية
ال يتخلف
املستدامة لعام  ،2030ال سيما تعهده بأ ّ
أحد عن الركب ،يؤكد الصندوق من جديد في إطاره
االستراتيجي اجلديد للفترة  2025-2016التزامه
بالتنمية الذاتية للشعوب األصلية.
وتشكِّ ل قضايا الشعوب األصلية حتديدا ً جزءا ً ال يتجزأ
من برامج الفرص االستراتيجية القطرية املعتمدة
لبوليفيا والسلفادور وباراغواي في فترة السنتني
 .2016-2015ويستهدف برنامج الفرص االستراتيجية
القطرية اجلديد لبوليفيا  74 000أسرة من مجتمعات
األميارا والكيتشوا .ويشير برنامج الفرص االستراتيجية
القطرية إلى أن املوافقة احلرة واملسبقة والواعية في
صنع القرارات املتعلقة بالشعوب األصلية ،إلى جانب

احترام تنوعهم الثقافي وهويتهم ولغتهم وأشكال
تنظيمهم ،ستكون أساس االبتكار وتوسيع النطاق.
وسوف تعمل استراتيجية الصندوق اجلديدة في
باراغواي مباشرة مع  3 300أسرة من الشعوب األصلية
وستصل بصورة غير مباشرة إلى  55 000أسرة.
وقد دعم مكتب تنسيق شؤون الشعوب األصلية
والقبلية في الصندوق إعداد برامج جديدة للفرص
االستراتيجية القطرية في األرجنتني وكولومبيا
وغواتيماال .وفي البرازيل ،يركز أحد املشروعات املزمعة
على املسائل املتعلقة بالشعوب األصلية ،ويعمل خبير
استشاري مع أربعة من مجتمعات الشعوب األصلية
لضمان مشاركتها في تصميم املشروع.
مول الصندوق فعاليات تيرا مادري
وخالل السنةَّ ،
التابعة حلركة الوجبات املتأنية التي أقيمت في تورينو
وشارك فيها .ونعمل في شراكة مع حركة الوجبات
املتأنية منذ عام  2009من أجل تعزيز تركيزها على
الشعوب األصلية ومبادئ الزراعة املستدامة .وحضر 40
وفدا ً من املشروعات التي يدعمها الصندوق فعاليات
هذه السنة لتأكيد أهمية متكني املزارعني من أصحاب
وبناء
احليازات الصغيرة والشعوب األصلية والشباب.
ً
على اقتراح من الصندوق ،قامت دالي نوالسكو كروز
من طائفة ناهوا األصلية في املكسيك ،بإلقاء كلمة
خالل حفل االفتتاح.

تعزيز وصول صغار املزارعني إلى سالسل
القيمة واألسواق

يكرس الصندوق ربع حافظته في اإلقليم لتعزيز
سالسل قيمة ودعم األعمال الصغيرة واملشروعات
الصغرى .ويربط مشروع إدماج الزراعة األسرية في
سالسل القيمة في باراغواي جماعات املزارعني
بالشركات اخلاصة في محاولة لضمان حتقيق مبيعات
وتبي من استعراض
موثوقة وربط املنتجني باألسواق.
َّ
منتصف مدة املشروع الذي أُجري في عام  2016أن
 18شركة أبرمت عقودا ً مع  39جماعة من جماعات
املزارعني وتو ِّفر أيضا ً املساعدة التقنية .واستنادا ً إلى
النتائج الطيبة التي حققها املشروع ،طلبت احلكومة
من الصندوق بحث إتاحة مزيد من التمويل ويجري
حاليا ً تصميم إضافة لهذا املشروع.
واستحدثت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
والكاريبي ،مب ِنحة من الصندوق ،منهجية لسالسل
القيمة ميكن تطبيقها على كل مستويات السياسة
واإلنتاج .ويو ِّفر البرنامج الذي دخل طور التنفيذ في عام
 ،2014مساعدة تقنية لتعزيز ثماني سالسل للقيمة
في خمسة بلدان ،مبا في ذلك رقاقات الفاكهة املقلية
مفرغة من الهواء في كوستاريكا ،ومنتجات
في أوا ٍن
َّ
األلبان في اجلمهورية الدومينيكية ،ومنتجات حلم
املقدد في املكسيك .واعتمدت الهيئات العامة
اخلنزير
َّ
في أمريكا الوسطى تلك املنهجية .وفي السلفادور،
أدخلت وزارة االقتصاد رسميا ً تلك املنهجية في اخلطة
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التشغيلية للتحويل اإلنتاجي التي تغطي الفترة
املمتدة حتى عام  .2019وميكن الرجوع إلى مزيد من
التفاصيل واحلصول على مجموعة أدوات تلخص
املنهجية في الرابط التالي:
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40911

وفي نيكاراغوا ،وصل مشروع لتنمية سالسل
القيمة بدعم من الصندوق وبتنفيذ من وزارة االقتصاد
الريفي والزراعة األسرية إلى أكثر من  24 000أسرة
ريفية ،منها أكثر من  11 000أسرة تعولها امرأة
معرضة
مبفردها ،ومتثل هؤالء النساء فئة سكانية
َّ
للهشاشة بصفة خاصة .ونتيجة ألنشطة املشروع،
أنشئت  49تعاونية لتعزيز إنتاج احلبوب ،واللحوم،
والدواجن ،واألرز ،واأللبان ،والكاكاو ،واخلضروات ،والعسل،
والكسافا ،والفواكه .وأتيحت فرص عمل ألكثر من
 12 000شخص .ومت أيضا ً في إطار املشروع تشييد
أو إصالح أكثر من  1 000كيلومتر من الطرق الريفية
التي تربط أكثر من  270 000أسرة باألسواق ،واخلدمات
وحتسنت أيضا ً فرص احلصول على
الصحية ،واملدارس.
َّ
مياه الشرب والكهرباء.

بناء شراكات استراتيجية والدفاع عن
صغار املزارعني

تتسم الشراكات بأهميتها األساسية جلهودنا في
أمريكا الالتينية والكاريبي من أجل مواصلة توسيع
متهد الطريق أمام صغار املزارعني من
السياسات التي ِّ
خالل حوار السياسات والتعاون بني بلدان اجلنوب.
ومن املبادرات األكثر فعالية التي ندعمها سوق
االبتكارات الزراعية ،وهي مشروع تقوده املؤسسة
البرازيلية للبحوث الزراعية .ومتثل هذه السوق منصة
سواء في أمريكا
لتعزيز البحوث الزراعية التطبيقية
ً
الالتينية والكاريبي وفي أفريقيا .وتقوم هذه السوق
على أساس فكرة بسيطة تتمثل في االستفادة
من االبتكارات التكنولوجية التي تطورها املؤسسة
البرازيلية للبحوث الزراعية في البرازيل وتطبيقها
ومولت هذه السوق منذ بداية
في بلدان نامية أخرى.
َّ
عملها في عام  2010بدعم من الصندوق  82مشروعا ً
بحثيا ً ،منها  64مشروعا ً في أفريقيا و 18مشروعا ً في
أمريكا الالتينية والكاريبي.
ِ
وساعد الصندوق من خالل منح مقدمة إلى مركز
أمريكا الالتينية للتنمية الريفية على تكوين مجموعات
للحوار الريفي في كولومبيا وإكوادور والسلفادور
واملكسيك .وتضع هذه اجملموعات األولويات الريفية في
جداول أعمال التنمية الوطنية وتُعزز التحول الريفي
الشامل (اقرأ املزيد في القصة في الصفحة .)23
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وميول الصندوق أيضا ً بحثا ً أكادمييا ً يو ِّفر بيانات ميكن
ِّ
تقدميها إلى احلكومات لدعم التحوالت في السياسات
لصالح السكان الريفيني الفقراء .وتناول معهد أمريكا
الوسطى للدراسات املالية ،مب ِنحة من الصندوق،
النفقات احلكومية في أمريكا الوسطى من أجل
تقييم حجم املوارد العامة اخملصصة للتنمية الريفية.
واقترح املشروع البحثي أيضا ً طرقا ً لزيادة اجلهود املالية
التي تبذلها بالفعل حكومات أمريكا الوسطى.
ومول الصندوق بحثا ً أكادمييا ً آخر قام بإجرائه الفرع
َّ
الكولومبي جلامعة األنديز تناول فيه التآزرات احملتملة
بني برامج املساعدة االجتماعية  -وحتديدا ً برامج
التحويالت النقدية املشروطة  -وبرامج التنمية
الريفية .وخلص البحث في استنتاجاته األولية إلى أن
باإلمكان تعزيز كل منها لآلخر إذا تسنى إنشاء آليات
للتنسيق بينها.
وخالل عام  ،2016أولى الصندوق اهتماما ً كبيرا ً
ألحد أهم التطورات السياسية على مدى عقود ،وهي
عملية السالم الكولومبية .ويدعم الصندوق بهمة
بناء السالم في املناطق الريفية من خالل مجموعة
احلوار الريفي الكولومبية ِ
مقدمة إلى املفوض
ومنح
َّ
السامي الكولومبي املعني بالسالم ومؤسسة التنمية
التشاركية واملستدامة ،وهي منظمة غير حكومية.
وقدمنا أيضا ً مساعدة تقنية وإرشادات في تطبيق
اتفاقات السالم ،وحققنا من وراء ذلك نتائج ملموسة،
مثل مناذج تخطيط األراضي لضمان استفادة الفئات
األشد فقرا ً واألكثر حرمانا ً من جهود التنمية الريفية
وإعادة البناء.

برنامج العمل لعام 2016

قصة من امليدان

الفواكه احمللية ُت ِّفز التنمية الريفية في البرازيل

ُت ِّفز الفواكه البرِّية واحمللية ،مثل الليمبو (البرقوق البرازيلي)،
وثمار زهرة اآلالم ،واجلوافة ،منو تعاونية مزدهرة تقودها النساء
في منطقة نائية من شمال شرق البرازيل.
وقبل ما يزيد على عشرة أعوام ،اجتمع املزارعون األسريون
في قلب إقليم سيرتاو شبه القاحل إلنشاء تعاونية
لألعمال الزراعية األسرية في مناطق كانودوس ،ويوايوا،
وكوراجا .وسادت حالة من التشكك في البداية ،إذ كان من
املستبعد أن تقام في منطقة سيرتاو القاحلة تعاونية
مجزية ،خاصة تعاونية ُت ِّهز ثمار الليمبو .وبالرغم من
الثمار الغنية بالعصارة ،اعتبرت تلك الثمرة اخلضراء أو
الصفراء الصغيرة طعاما ً للحيوانات ألنها كانت منتشرة
في البيئة البرِّية.
وتضم التعاونية اليوم حوالي  280عضوا ً من 18
مجتمعا ً محليا ً .وتبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من
 280 000دوالر أمريكي .وحصلت التعاونية على شهادات
اإلنتاج العضوي والتجارة العادلة ،وتباع منتجاتها في
جميع أنحاء العالم من خالل عالقات الشراكة التي
تربطها مبنظمات وشركات مثل حركة الوجبات املتأنية
وسلسلة متاجر لوكسيتان.
قدم مشروع التنمية املستدامة
وفي عام ،2015
َّ
الريفية في اإلقليم شبه القاحل في والية باهيا املمول
من الصندوق متويالً مشتركا ً إلى محطة جتهيز جديدة.
أولي
وميكن لهذه احملطة ،مبساعدة من  18محطة جتهيز َّ
صغيرة بالقرب من اجملتمعات احمللية التي يعيش فيها

األعضاء ،جتهيز  500كيلوغرام من الفاكهة يوميا ً -
عصرها وهرسها وتعبئتها في زجاجات وحفظها في علب
 وإعداد عمليات التسليم.وتقدم احملطة أيضا ً منتجات جديدة ،مثل منتجات
ِّ
اجليالتي واملصاصات املصنوعة من الفاكهة ،أو ما يطلق
عليه  picoléباللغة البرتغالية ،وهي منتجات عليها طلب
كبير في املدن الساحلية احلارة الواقعة في شمال شرق
البرازيل .ونظرا ً لقدرات التجهيز اإلضافية التي أنشأها
املصنع ،من املتوقع أن ينضم إلى التعاونية  700مزارع آخر.
وترأس التعاونية اليوم دينيس دوس سانتوس ،وهي إحدى
اخلريجات في السادسة والعشرين من عمرها شارك أبواها
في تأسيس التعاونية .وبعد أن نالت درجتها العلمية في
إدارة األعمال ،عادت دوس سانتوس إلى يوايوا ألنها أرادت أن
ترد بعض اجلميل جملتمعها احمللي الذي كانت تعيش فيه.
وتقول دوس سانتوس "وصمونا باجلنون عندما
استخدمنا ثمار الليمبو وغيرها من النباتات .واآلن انظروا
ماذا فعل بنا ذلك اجلنون! إننا شركة مزدهرة اآلن .وما
يعنينا في هذه التعاونية ليس الربح  ...بل أن نبني للناس
أن من املمكن أن نقيم حياة في سيرتاو .وقد أثبتنا ذلك مبا
ال يدع مجاالً للشك".

أثناء العمل في املصنع اجلديد لتعاونية األعمال الزراعية األسرية في كانودوس ويوايوا وكوراجا الذي لديه القدرة على جتهيز ما يصل إلى  500كيلوغرام من الفاكهة يوميا ً.

البرازيل :مشروع التنمية املستدامة الريفية في اإلقليم شبه القاحل في والية باهيا
©IFAD/Juan Cortes Carrasbal
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الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 23بلدا وغزة والضفة الغربية :ألبانيا ،واجلزائر،
وأرمينيا ،وأذربيجان ،والبوسنة والهرسك،
وجيبوتي ،ومصر ،وجورجيا ،والعراق ،واألردن،
وقيرغيزستان ،ولبنان ،واملغرب ،واجلبل األسود،
وجمهورية ملدوفا ،والصومال ،والسودان،
واجلمهورية العربية السورية ،وطاجيكستان،
وتونس ،وتركيا ،وأوزبكستان ،واليمن.

حملة عامة

تعيق األوضاع الهشة التنمية في كثير من البلدان
شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا
التي تغطيها ُ
وأوروبا .ويؤثر النزاع املمتد واالضطرابات السياسية في
وسبل
العراق والصومال وسورية واليمن على احلياة ُ
كسب العيش ويتسبب ذلك في تشريد واسع النطاق
وانعدام في األمن الغذائي .وأصبح التشرد على
الصعيد العاملي أكبر حاليا ً مما كان عليه في أعقاب
احلرب العاملية الثانية ،ويتركز زهاء  22.4مليون من
املشردين البالغ عددهم  65مليون شخص في العالم
في الشرق األدنى وشمال أفريقيا .وتؤدي األزمة في
سورية بصفة خاصة إلى نزوح واسع النطاق .ويشكِّ ل
الالجئون السوريون حاليا ً  25في املائة من سكان لبنان
و 20في املائة من سكان األردن.
وازداد عدد األشخاص الذين يعانون نقص التغذية
في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
مبقدار الضعف خالل السنوات اخلمس والعشرين
األخيرة من  16.5مليون إلى  33مليون .وجنم ذلك عن
النزاع وارتفاع أسعار األغذية وتراجع الدخل وارتفاع
معدالت البطالة ،خاصة بني النساء والشباب .وفي
اليمن ،يعاني أكثر من  14مليون شخص انعدام
األمن الغذائي .وانخفض إنتاج األغذية في سورية
بنسبة  40في املائة منذ نشوب النزاع ،واحتاج إلى
املساعدة زهاء  9.4مليون شخص بحلول منتصف
عام .2016

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 34برنامجا ً ومشروعا ً جاريا ً بالشراكة مع
 18حكومة متلقية في اإلقليم في نهاية
عام 2016
• 754. 2مليون دوالر أمريكي استثمرها
الصندوق في احلافظة اجلارية في اإلقليم
• 139. 1مليون دوالر أمريكي من املوافقات
اجلديدة في عام  5 :2016برامج ومشروعات
جديدة في جيبوتي ،وقيرغيزستان ،واملغرب،
وجمهورية ملدوفا ،وتونس ،ومتويل إضافي
ملشروع جا ر ٍ في السودان
•برنامج فرص استراتيجية قطرية جديد
مستندة إلى النتائج في تركيا
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وتغير املناخ مسائل ُملِّحة
شح املياه
وميثل أيضا ً ُ
ُّ
في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا الذي
ميتلك أقل حصة مياه عذبة متاحة في العالم .وتشير
التقديرات إلى أن متوسط حصة الفرد من املياه
املتجددة يبلغ  430مترا ً مكعبا ً ،أي أقل من خط الفقر
املائي الدولي ،وهو  1 000متر مكعب من املياه .ومن
املتوقع أن يقل توافر املياه كثيرا ً في العقود املقبلة،
وسوف يؤثر ذلك على اإلنتاجية الزراعية والنمو
االقتصادي الريفي.
وتعاني بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والدول
املستقلة حديثا ً جراء تباطؤ النمو والتوترات
اجلغرافية السياسية .وما زال الركود االقتصادي
في االحتاد الروسي يتسبب في موجات عبر اإلقليم،
خاصة في شكل خسائر في اإليرادات بسبب
أدى
انكماش صادرات األغذية .وباإلضافة إلى ذلكّ ،
هبوط أسعار النفط إلى تعرض بلدان كثيرة لتدني
قيمة العملة .وسجل انخفاض مبقدار الثلث تقريبا ً
في قيمة عملة كل من أذربيجان وكازاخستان مقابل
الدوالر األمريكي ،وتراجعت التحويالت املالية في
طاجيكستان  -والتي يعود مصدر كثير منها إلى
االحتاد الروسي  -مبا نسبته  65في املائة.

عملنا وما حققناه من نتائج في عام

2016
ركز عمل الصندوق في اإلقليم في عام  2016على
ما يلي:
•إدارة املوارد الطبيعية وتغيُّر املناخ
•اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي
•التمويل الريفي ودعم أصحاب املشروعات
•الوصول إلى األسواق وتنمية سالسل القيمة
•الشباب واملساواة بني اجلنسني.

وتغير املناخ
إدارة املوارد الطبيعية
ُّ

تعاني جورجيا ،شأنها شأن كثير من سائر البلدان
في جميع أنحاء العالم ،اضطراب األمطار وعدم
إمكانية التنبؤ بأمناط الطقس في السنوات األخيرة.
وفي أعقاب تفكك الكتلة السوفياتية في مطلع
تسعينات القرن املاضي ،تردت حالة معظم نُظم الري
في البلد .وساعد مشروع ممول من الصندوق على إعادة
إعمار نظم الري وإصالح اجلسور لتمكني املزارعني من
نقل سلعهم الزراعية وماشيتهم .وعادت استثمارات
الري بفوائد على أكثر من  14 000أسرة وأتاحت ري
أكثر من  11 000هكتار من األراضي الزراعية .وساهم
املشروع أيضا ً في إصالح نظام ملياه الشرب متصل
بشبكة املياه املنزلية في منطقة مرتفعة من أجل
االستفادة بشكل أفضل من مياه الينابيع.

برنامج العمل لعام 2016

هدد
وفي والية
سنار في جنوب شرق السودان ،يُ ِّ
ّ
سبل كسب عيش
األراضي
في
الشديد
التدهور
ُ
صغار املزارعني .ويدعم الصندوق جهود تخفيف
الضغوط الواقعة على املوارد الطبيعية عن طريق
إدخال تقنيات زراعة احلفاظ على املوارد والبذور
طبق متاما ً نظام تناوب
القادرة على حتمل اجلفاف .ويُ َّ
احملاصيل بني حوالي  20في املائة من عينة املزارعني،
وال يستخدم ذلك إال جزئيا ً بني أقل بقليل من نصف
العينة .وأدى ذلك إلى زيادة رطوبة التربة وإنتاجية
احملاصيل ،حيث ازداد متوسط غالت الذرة الرفيعة
والسمسم بأكثر من الضعف.
وازداد هامش ربح املزارعني الذين يستخدمون
التكنولوجيات
احملسنة بنحو  140في املائة عن ذي قبل
َّ
في حالة الذرة الرفيعة ،وبنحو  200في املائة للسمسم.
وخفض هذا التدخل الذي يتسم بتكلفته املنخفضة
نسبيا ً وأثره الكبير على معدالت الفقر في أحزمة
الزراعة البعلية في السودان حيث انخفضت نسبة
السكان املصنفني بأنهم فقراء جدا ً من  33في املائة في
عام  2012إلى  5في املائة في عام  .2016ويجري أيضا ً
تدريب املشاركني في املشروع ،من خالل جلان التنمية
القروية ،على استخدام مواقد الغاز وصيانتها بطريقة
مأمونة ،وهو ما يقلل من استهالك حطب الوقود.

ووصل املشروع إلى أكثر من  90قرية تضم ما يقرب
من  25 000من أسر أصحاب احليازات الصغيرة ،مبا في
ذلك  2 240أسرة رعوية مستقرة و 1 990أسرة عائدة
ترأسها نساء .وبدأ ما يقرب ثلث الشباب في األسر
املشاركة الذين شملتهم العينة مزاولة العمل بفضل
أنشطة املشروع .من ذلك على سبيل املثال أن كثيرا ً
من النساء يشاركن في التجهيز ،مبا في ذلك احلصاد
وجتفيف البامية لبيعها ،أو إنتاج املشروبات واملربى ،أو
صنع املشغوالت اليدوية .ويعمل أيضا ً بعض الشباب
مرشدين زراعيني في مجال املكافحة املتكاملة لآلفات.
وباإلضافة إلى املوارد األساسية املستثمرة في
اإلقليم في عام  ،2016صدرت املوافقة على ِمنحتني
جديدتني مبا قيمته  8ماليني دوالر أمريكي من برنامج
التأقلم لصالح زراعة أصحاب احليازات الصغيرة،
ليصل بذلك مجموع قيمة التمويل من هذا البرنامج
في اإلقليم إلى  42.9مليون دوالر أمريكي في نهاية
املقدم من
السنة .وبهذا التمويل ،إلى جانب التمويل
َّ
مرفق البيئة العاملية ،يزداد مجموع التمويل البيئي
واملناخي إلى أكثر بقليل من  100مليون دوالر أمريكي.
ومن األساسي لفعالية صنع القرار وإدارة البرامج
القطرية توفير معلومات موثوقة في الوقت
تغير املناخ.
املناسب بشأن املوارد الطبيعية وأثر
ُّ

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

الشكل البياني 5ب
املبالغ املصروفة من القروض حسب شروط اإلقراض
واملبالغ املصروفة من ِمنح إطار القدرة على حتمل
أ
الديون2016-1979 ،

الشكل البياني 5أ
ِ
قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض ومنح إطار
أ
القدرة على حتمل الديون2016-1978 ،

احلصة من اجملموع البالغ  2 605.7مليون دوالر أمريكي

احلصة من اجملموع البالغ  1 806.2مليون دوالر أمريكي

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

 991.7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %38.1 -

 906.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %50.2 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

 665.0ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %25.5 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

 600.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %23.0 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

 59.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %2.3 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺸﺪدة

 72.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %2.8 -

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

 462.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %25.6 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

 282.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %15.6 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺸﺪدة

 30.7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %1.7 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ

 124.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %6.9 -

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

 217.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %8.3 -

	أ

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

أ

تقتصر مصروفات القروض على قروض البرنامج العادي.
ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
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ولذلك يجري الصندوق تقييمات ملدى التعرض آلثار
تغير املناخ في إطار حافظته في اإلقليم .ويستخدم
ُّ
البيانات اجلغرافية املرجعية اخلاصة باملشروعات
في كل استثمار جديد من أجل حتسني إدارة دورات
املشروعات واالستهداف.

اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي

ساند الصندوق جهود االرتقاء بظروف معيشة
أكثر من  8 300أسرة رعوية في جيبوتي املعرضة
للجفاف .وسعيا ً إلى زيادة إمكانية وصول السكان
واملاشية إلى املياه ،مت في إطار املشروع بناء أو
إصالح نحو  50خزانا ً مجتمعيا ً ،وأتاح ذلك قدرة
تخزينية تزيد على  630 000متر مكعب من املياه.
واستصلح املشروع أيضا ً املراعي املتدهورة وغرس
أكثر من  8 600شجرة .وجرى حتصني أو عالج ما
يقرب من  30 000رأس من احليوانات ،ووز ِّع  40طن
مل حة لتحسني صحة
من األعالف إلى جانب ّ 500
احليوانات وإنتاجيتها.
وفي الضفة الغربية ،ساعد برنامج ممول من
الصندوق على تنمية ما يقرب من  1 000هكتار
من األراضي املهملة أو املتدهورة الستخدامها في
اإلنتاج الزراعي ،واستصلح منها ما يقرب من 600
هكتار وأعيد إعمار حوالي  400هكتار ،كما مت تشييد
 50كيلومترا ً من الطرق الريفية( .اقرأ املزيد في قصة
من امليدان في الصفحة .)27

التمويل الريفي ودعم أصحاب املشروعات

تؤدي اخلدمات املالية التي يسهل الوصول إليها دورا ً
أساسيا ً في التحول الريفي الشامل .وفي جمهورية
ملدوفا ،يسعى الصندوق إلى تيسير حصول أصحاب
ويسر مشروع
املشروعات الريفية على القروض.
َّ
تنمية اخلدمات املالية الريفية واألعمال الزراعية
الذي يدعمه الصندوق والذي أغلق في عام ،2015
اإلقراض من خالل ستة مصارف جتارية ألكثر من
 1 800مقترض ،منهم أكثر من  670امرأة .ودرَّب
املشروع أيضا ً الشباب على تنمية األعمال الزراعية،
واإلدارة املالية ،واحملاسبة ،ملساعدتهم على الشروع
في أعمال زراعية أو توسيع أعمالهم القائمة ،مثل
إنتاج أعناب املائدة ،وإنتاج األلبان ،وتربية النحل.
وساهم هذا الدعم في زيادة عدد الوظائف اجلديدة
في منطقة املشروع بنحو ثالثة أضعاف.
وينصب تركيز مشروع يدعمه الصندوق في
مصر على زيادة فرص احلصول على اخلدمات املالية
لصغار املنتجني ،والشباب العاطلني عن العمل،
والنساء ،والعمال الذين ال ميتلكون أي أراض ،وأصحاب
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املشروعات الريفيني .وحصلت مشروعات صغيرة
على أكثر من  1 200قرض بقيمة تزيد في مجموعها
على  13مليون دوالر أمريكي من خالل الصندوق
وصرفت تلك القروض عن طريق
االجتماعي للتنميةُ ،
البنك األهلي املصري ،وساهم ذلك في توفير أكثر
من  2 600فرصة عمل جديدة .وباملثل ،قدمت قروض
مبا قيمته  1.25مليون دوالر أمريكي إلى مشروعات
زراعية من خالل البرنامج الوطني للتنمية الزراعية.
ومن بني اجلهات املستفيدة من تلك القروض شركة
متخصصة في شراء الفاكهة من املزارعني احملليني
وفرزها وتصنيفها وتغليفها لألسواق احمللية وأسواق
التصدير .وتقوم شركة أخرى بتطوير نظام للري
وتزويد املزارعني بالدعم التقني والدعم في مجال
تهيئة األراضي والتسويق.

الوصول إلى األسواق وتنمية سالسل القيمة

يهدف مشروع ممول من الصندوق في تونس إلى تعزيز
دخل مربي املاشية املعرضني ألوضاع هشة عن طريق
تعزيز القدرة على الصمود في نُظم اإلنتاج الرعوي
الزراعي وسالسل القيمة ،ال سيما نُظم تربية األغنام
واملاعز وحلوم اجلمال ومنتجاتها الثانوية .ويشمل
ذلك زيادة إنتاج املنتجات العالية اجلودة التي تتسم
بإمكانات سوقية جيدة ،وحتسني القدرة على التسويق
والبنية األساسية .ويهدف املشروع ،من خالل تطوير
السلع احمللية الفريدة وتوسيمها وعرضها ،مثل ألبان
اجلمال ،إلى تكوين ثروة جديدة بني مربي املاشية
الفقراء .ويحصل الشباب والنساء بصفة خاصة على
دعم ملبادرات إدرار الدخل .ويستهدف املشروع إجماالً
 75 200شخص.
ويعمل الصندوق في محافظات أرداهان ،وكارس،
وأرتفن النائية الفقيرة في شرق األناضول بتركيا،
لزيادة أصول صغار املنتجني وأصحاب املشروعات
الريفيني ودخلهم .وتلقى املزارعون بذورا ً ،ومواد
بناء للصوبات والبساتني ،ومعدات للزراعة والري
بالتنقيط .وحصل املزارعون أيضا ً على تدريب على
ممارسات البستنة ،والتجهيز الزراعي ،والتخزين
احملسن .ويستطيع حاليا ً  280منتجا ً ممن استفادوا من
َّ
الصوبات إنتاج أربعة محاصيل سنويا ً وحتقيق دخل
أكبر كثيرا ً.

برنامج العمل لعام 2016

قصة من امليدان

أراض كانت قاحلة يوما ً ما
اللوز واملشمش يزدهران في
ٍ
ينتج املزارعون األسريون في الضفة الغربية أنواعا ً عالية
القيمة من احملاصيل ،مثل اللوز واملشمش على سفوح
التالل التي كانت قاحلة في يوم من األيام ،وملس هؤالء
املزارعون زيادة في دخلهم بنسبة بلغت  80في املائة أو أكثر.
وشارك ما يقرب من  36 000شخص في برنامج ممول من
الصندوق إلدارة املوارد الطبيعية يركز أولوية اهتمامه على
تهيئة املدرجات وإقامة األسوار ونُظم الري وإزالة الصخور
وغير ذلك من تقنيات استصالح األراضي وإعادة إعمارها.
وحسن البرنامج أيضا ً فرص وصول النساء والرجال الريفيني
َّ
ومكنهم ذلك من استخدام االئتمانات
إلى اخلدمات املالية،
َّ
لالستثمار في مزارعهم وأعمالهم التجارية.
واستثمر البرنامج خالل السنوات اخلمس عشرة األخيرة ما
يقرب من  14مليون دوالر أمريكي في مناطق ال يتاح فيها سوى
قليل من الفرص االقتصادية البديلة ،ووصل البرنامج بطريق
غير مباشر إلى ما يقرب من  10 000من السكان الريفيني.
وساهم استصالح األراضي وإعادة إعمارها في زيادة الدخل
املرتبط بالزراعة مبا ال يقل عن  70في املائة ،بينما ارتفع الدخل
الشهري لألشخاص املستفيدين من اخلدمات االئتمانية
املقدمة في إطار البرنامج بنحو  50في املائة.
َّ
وفي عام  ،2005حصل رياض أسعد على أموال إلعادة
إعمار قطعة أرض ميتلكها تبلغ مساحتها هكتارا ً في قرية
صانور .وساعد البرنامج أسعد وأشقاءه على تسوية األرض
وإقامة مدرجات فيها وتسييجها .وقام األشقاء بعد ذلك
ببناء ثالثة خزانات جلمع املياه وغرس أكثر من  1 000شتلة
زيتون ولوز ومشمش .وبدأ أسعد منذ ذلك احلني أيضا ً إقحام

زراعة اخلضروات واألعشاب أثناء فصل الشتاء .وبالرغم من
أنه العائل الوحيد ألسرته املؤلفة من تسعة أفراد فإن بوسعه
اآلن تلبية االحتياجات الغذائية ألسرته ،وازداد دخله من الزراعة
مبقدار الضعف.
ويعمل الزوجان رجائي وبشرى فياض في زراعة الفراولة.
واستخدمت بشرى قرضا ً مموالً من البرنامج لتطوير مشروع
الصوبات اخلاص بهما .واستثمر الزوجان األموال في نظام
جديد للري وقاما بتطوير إنتاج الفراولة الستخدام حاويات
معلقة للزراعة .وساعد ذلك على زيادة احليز املتاح للزراعة،
وأتاح لهما مضاعفة عدد الشتالت التي يزرعانها ،وينتجان
محصوالً مبكرا ً.
وقالت بشرى إن «االستثمار كان له أثر كبير على حياتنا.
وللمرة األولى على اإلطالق ،نستطيع إنتاج محصول مبكر
ونحصل على أعلى سعر في السوق».
وأجنز في عام  2015برنامج إدارة املوارد الطبيعية القائمة
على املشاركة الذي سانده الصندوق ،ولكن نهجه ما زال يعود
بالفائدة على السكان الريفيني في الضفة الغربية .وفي ضوء
ما حققه البرنامج من جناح ،جرى تعميم منوذجه اخلاص بتنمية
األراضي في استراتيجية احلكومة بشأن قطاع الزراعة،
وسيجري توسيع نطاقه في كل أراضي الضفة الغربية.

رجائي وبشرى فيّاض ،زوج وزوجة من مزارعي الفراولة ،في صوبتهما.
الضفة الغربية :برنامج إدارة املوارد الطبيعية القائمة على املشاركة
©IFAD/Annabelle Lhommeau
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وفي أرتفن ،يهدف مشروع رائد إلى العمل مع
جماعات النساء احملليات ملساعدتهن على حتسني
جودة عصير الكروم احمللي الشهير الذي ينتج تقليديا ً
في املنازل .وعقد املشروع حلقات عمل لتعريف 20
جماعة نسائية بكيفية إنتاج العصير مبواصفات
أفضل وإضافة قيمة أكبر للمنتجات اخلام.

الشباب واملساواة بني اجلنسني

يسعى الصندوق إلى احلد من هجرة الشباب عن
طريق تهيئة فرص عمل للشباب في املناطق الريفية.
وفي املناطق اجلبلية من والية احلوز ،وهي إحدى أفقر
الواليات في املغرب ،يهدف مشروع ممول من الصندوق
إلى تدريب الشباب والنساء واستخدامهم في تقدمي
اخلدمات الزراعية .وأنشأ املشروع  12فريقا ً لتقدمي
املشورة التقنية إلى منتجي التفاح والزيتون احملليني،
وتتراوح املشورة بني الصحة النباتية والتسميد ،وحتسني
أساليب الري ،وتقنيات الغرس وخف النباتات.
وساهمت مبادرة ممولة من الصندوق في البوسنة
والهرسك في زيادة عدد النساء والشباب الذين
يزاولون زراعة توت العليق ،وهو محصول تصديري
مربح .وعزز هذا املشروع الرائد الذي يُنفذ في منطقة
تعاني بشدة من البطالة والفقر والكوارث الطبيعية،
منظمات املزارعني وتعاونياتهم لتحسني اإلنتاج
والتجهيز والتسويق .وأدخل املشروع أيضا ً صنفا ً
يتميز بطول عمره التخزيني.
جديدا ً من توت العليق
َّ
وازداد متوسط الدخل الشهري للمشاركني من 460
دوالرا ً أمريكيا ً في عام  2012إلى  630دوالرا ً أمريكا ً
في عام .2016

ويعمل الصندوق ومنظمة العمل الدولية معا ً
البعد اجلنساني وتقييمه في
من أجل تعزيز رصد ُ
العمالة الريفية في إقليم الشرق األدنى وشمال
وقدمت املنظمتان تدريبا ً على قياس
أفريقيا وأوروبا.
َّ
النتائج ألعضاء جماعة ممارسي التقييم ،وهي جماعة
تضم  14منظمة تضطلع بتدخالت في مجال العمل
الريفي لصالح النساء والشباب في اإلقليم .وسوف
تو ِّفر االستنتاجات املنبثقة عن سبعة مشاريع
معنية ببحوث األثر ،مبا في ذلك تقييمات لتدخالت
العمل في املناطق احلضرية والريفية في مصر ولبنان
وتونس ،أدلة ملا يصلح وما ال يصلح من أجل حتسني
إثراء سياسات العمل واالستثمار.

عامل أثناء فترة االستراحة في مصنع لتجهيز األلبان في بوكاياكو.
إكوادور :مشروع تنمية منطقة املمر األوسط
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املبادرات الرئيسية والبرامج اجلديدة

املبادرات الرئيسية

قام الصندوق في عام  ،2016وهو السنة األولى
لتنفيذ جدول أعمال األمم املتحدة للتنمية املستدامة
لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة ،بزيادة جهوده
في مجال الدعوة وتقاسم املعرفة بشأن زراعة احليازات
الصغيرة والقضايا الريفية ،وهي من األمور احلاسمة
لتحقيق جدول أعمال عام  .2030وقطع الصندوق
أشواطا ً هامة صوب حتسني كفاءته وفعاليته
التشغيليتني من أجل توسيع أثره ومساهمته
في حتقيق أهداف التنمية املستدامة .والصندوق،
بوصفه مؤسسة مالية دولية ووكالة من وكاالت
سواء في نشر
األمم املتحدة ،ينهض بدوره التحفيزي،
ً
املعرفة والبيانات بشأن التنمية الريفية أو في تنفيذ
املشروعات االستثمارية التي حتدث فرقا ً في حياة
السكان الريفيني ومساعدة البلدان على حتقيق األمن
الغذائي وحتسني التغذية واحلد من الفقر.

املنظور العاملي

جدول أعمال عام  2030والدورة الثانية والعشرون
ملؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
تغير املناخ  .يستند جدول األعمال العاملي
بشأن
ُّ

الغذائي العاملي .ومتاشيا ً مع تركيزنا املتزايد على
التغذية ،يترأس الصندوق منذ يناير/كانون الثاني
 2016اللجنة الدائمة ملنظومة األمم املتحدة املعنية
بالتغذية .وباالشتراك مع وكاالت األمم املتحدة
الشريكة في روما ،أصدرنا خالل السنة ورقة
مشتركة بشأن التعاون بني الوكاالت التي تتخذ
من روما مقرا ً لها ،وأكدنا فيها من جديد التزام
الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
وبرنامج األغذية العاملي بتعزيز العمل املشترك في
سياق جدول أعمال عام .2030
مجموعة العشرين .القى الدور القيادي للصندوق
اعترافا ً في عديد من احلاالت .وخالل عملية وزراء
وجهت الدعوة إلى
زراعة مجموعة العشرين،
ِّ
الصندوق لعرض جتربته كمستثمر رائد في زراعة
احليازات الصغيرة خالل أول منتدى على اإلطالق
ألصحاب املشروعات الزراعية في مجموعة
العشرين الذي أقيم برئاسة الصني .ووجهت الدعوة
إلى الصندوق في أواخر السنة من الرئاسة األملانية
القادمة جملموعة العشرين من أجل املشاركة في
أعمال التحضير ملبادرة خاصة بشأن عمالة الشباب
الريفيني واالبتكار الزراعي.

مؤمتر األمم املتحدة املعني باإلسكان والتنمية
للتنمية املستدامة إلى سلسلة من االتفاقات
التاريخية التي أ ُبرمت في عام  ،2015وهي جدول احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) .جنح الصندوق
أعمال عام  ،2030وخطة عمل أديس أبابا ،واتفاق
باريس بشأن
تغير املناخ .وفي عام  ،2016شارك
ُّ
الصندوق في النقاشات العاملية التي نادى فيها
بتحسني السياسات من أجل حتقيق التمكني
االقتصادي للمزارعني أصحاب احليازات الصغيرة
والسكان الريفيني الفقراء ،ودعا إلى تهيئة بيئة
سياسات عاملية متكِّ ن من توفير التمويل لزراعة
احليازات الصغيرة والقطاع الريفي .وشارك
الصندوق بدور فاعل في منتديات عاملية من
قبيل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني ،وهو
أول مؤمتر قمة من نوعه على اإلطالق ،واالجتماع
الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة
بشأن التشريد القسري والهجرة الواسعة النطاق،
والدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف في اتفاقية
تغير املناخ ،وجلنة األمن
األمم املتحدة اإلطارية بشأن
ُّ

30

أيضا ً في تعزيز فهم أدق ألهمية إحداث حتول في
املناطق الريفية ليس فقط من أجل مصلحة تلك
املناطق ،بل ولصالح العالم أجمع .وساهمنا في
مؤمتر األمم املتحدة الثالث لإلسكان والتنمية احلضرية
عبر نتائجه املتمثلة
املستدامة (املوئل الثالث) الذي تُ ِّ
في اخلطة احلضرية اجلديدة ،عن إسهامات الصندوق
في كل العملية التحضيرية وخالل املؤمتر نفسه ،مبا
في ذلك االعتراف بالدور احلاسم الذي يجب أن تساهم
به التنمية الريفية وزراعة احليازات الصغيرة في حتقيق
مستقبل عاملي مستدام على أرض الواقع.

املعرفة كأداة أساسية لتحقيق األثر

تقرير التنمية الريفية .يتابع الصندوق خطة أبحاث
نشطة ألن البحث يساعد على دعم التوصيات
على صعيد الدعوة والسياسات من خالل األدلة.

املبادرات الرئيسية والبرامج اجلديدة

الريفية ،تقييم األثر

وفي سبتمبر/أيلول أطلقنا تقرير التنمية
وهو نتاج عمل فريق من اخلبراء الداخليني واخلارجيني
باالستناد أساسا ً إلى دراسة التجارب في أكثر من
 60بلدا ً .ويُحلل التقرير أثر التحول الهيكلي الشامل
لالقتصادات (إعادة توزيع النشاط االقتصادي مبا يتجاوز
حدود الزراعة ليشمل الصناعات التحويلية واخلدمات)
والتحول االقتصادي الريفي (التنويع ،وزيادة اإلنتاجية)
على احلد من الفقر.
وتبي من الدراسة أن التحول الريفي الشامل
َّ
الذي يحد من الفقر ليس حصيلة تلقائية للنمو
االقتصادي .ويجب إحداث هذا التحول من خالل
استثمارات وسياسات تراعي مصالح الفقراء ،ال
سيما استثمارات من جانب احلكومات ،بدعم من
جهات شريكة أخرى ،تشمل املؤسسات اإلمنائية
أولية
والقطاع اخلاص .وبعد إصدار التقرير بصورة َّ
في روما ،جرى تعميمه من خالل فعاليات في كل
األقاليم التي يعمل فيها الصندوق ،وفي عواصم
املانحني .وسوف يواصل التقرير تقدمي رؤى وأدلة ميكن
وموجهة للحد
أن تنطلق منها سياسات سليمة
َّ
من الفقر.
سلسلة بحوث الصندوق .أطلقنا أيضا ً في عام
 2016سلسلة جديدة من الورقات البحثية لتوسيع
تعميم أحدث طرق التفكير والبحث من كل أنحاء
الساحة اإلمنائية ،وملواصلة بناء قاعدة معرفية عاملية
بشأن الزراعة والتنمية الريفية .وتغطي هذه الورقات
اخلاضعة الستعراضات األقران مجموعة من املواضيع
التي تشمل السياسة ،والعلوم االجتماعية ،ومجاالت
محددة في التخصصات التقنية.
َّ

اكتملت مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد التاسع
ملوارد الصندوق في عام  .2016ويصادف ذلك املرة
األولى التي تسعى فيها مؤسسة إمنائية إلى إجراء
تقييم علمي ليس فقط ألثر مشروعات فردية ،بل
وللمؤسسة ككل .واستخدمت املبادرة املذكورة
نُهجا ً شبه جتريبية لتقييم األثر تقييما ً مباشرا ً مبا
يتيح إسناد األثر إلى استثمارات الصندوق .وهذا
النهج غير مسبوق بني املؤسسات املالية الدولية
التي يغلب على أُطرها اخلاصة بقياس النتائج رصد
املساهمة بدالً من إسناد األثر .ولم يستخدم قبل
ذلك نهج منهجي يشمل احلافظة بأسرها باالستناد
جمع.
إلى مقياس مؤسسي ُم َّ
وأظهرت النتائج أن كل املشروعات املغلقة
واجلارية خالل الفترة  2015 -2010وصلت إلى 139
مليون شخص و  24مليون أسرة .وأثبتت املبادرة أن
استثمارات الصندوق في السكان الريفيني حققت
عوائد في عدد من اجملاالت احلاسمة ،مبا في ذلك
مقد رة في اإليرادات الزراعية ملا عدده 43. 2
زيادة
َّ
مليون مستفيد ،وزيادة في ملكية الدواجن لدى
 28.8مليون مستفيد ،وزيادة في األصول احليوانية
لدى  22.8مليون مستفيد ،وكذلك خروج  24مليون
شخص من دائرة الفقر .ولن تعود املعرفة والدروس
املستفادة من املبادرة بالفائدة على الصندوق
فحسب ،بل ستشكل أيضا ً منفعة عامة عاملية
ستستفيد منها جميع املؤسسات املالية الدولية
واجلهات صاحبة املصلحة التي تسعى إلى القضاء
على الفقر الريفي.

ﻣﺒﺎدرة ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

اﻷﺛﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺧ ﹼﻠﻔﺘﻪ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻘﺪﻳﺮ أﺛﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺟﻬﺪا ﹰ ﺿﺮورﻳﺎ ﹰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻴﺎس ﻣﺘﲔ ﻟﻸﺛﺮ اﻟﺬي ﺗﺨﻠﹼﻔﻪ
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق.

2015-2010

 28.8ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
زادوا ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺪواﺟﻦ

 43.2ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
زادوا ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪﻫﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

 24ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

ﰎ ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻔﻘﺮ
ﹼ

 22.8ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
زادوا ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت

اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻷﺛﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﳝﻮﻟﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻔﺘﺮة ) 2018-2016اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻮارد(
 40ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ

ﻗﺪرة أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 22ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ

ﻗﺪرة أﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد

 43ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ

زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج

 42ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ

زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
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تقاسم املعرفة وبناء القدرات واملنصات

والنهج الناجحة
يتقاسم الصندوق األدلة واملعرفة
ُ
بعدة طرق ،وواصل توسيع تلك اجلهود في عام
 .2016وأقرت اإلدارة في أكتوبر/تشرين األول
 2016خطة عمل مؤسسية ملعاجلة أولويات إدارة
املعرفة الرئيسية من عام  2016حتى عام .2018
وتتناول اخلطة أربعة مجاالت عمل رئيسية :توليد
املعرفة واستخدامها ونشرها؛ وتعزيز دور الصندوق
كمنظمة قائمة على التعلم؛ وحتسني منصات
تكنولوجيا املعلومات من أجل تعزيز فرص أفضل
لتقاسم املعرفة واملعلومات والوصول إليها؛ ورصد
أداء إدارة املعرفة واإلبالغ عنه.
التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي .أعدت
إدارة الصندوق خالل عام  2016نهجا ً جديدا ً لتعزيز
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي،
وقدمته إلى اجمللس التنفيذي .ويتناول هذا النهج
التعاون التقني وتعزيز االستثمار باعتبارهما
دعامتني متالزمتني ألنشطة الصندوق في مجال
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
وكعنصر رئيسي لهذا النهج اجلديد،
أعتمد أيضا ً
ُ
في عام  2016اقتراح بإنشاء فهرس رسمي حللول
التنمية الريفية من أجل تعزيز التعاون فيما بني
بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي .وعلى املستويني
القطري واإلقليمي ،اتخذ الصندوق مبادرات جديدة
على صعيد التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون
الثالثي ،مبا يشمل حلقات تبادل بني األقران بتمويل
وبتنظيم من املشروعات التي يدعمها الصندوق في
جميع األقاليم ،وتصاميم قطرية وإقليمية وعاملية
ملِنح تُبرز عناصر هذا التعاون من أجل حتسني توثيق
النهج والتكنولوجيات الناجحة وتيسير األخذ بها.
ُ
منصة إدارة اخملاطر الزراعية .دخل تنفيذ منصة إدارة
اخملاطر الزراعية التي يستضيفها الصندوق سنته
الثانية في عام  .2016وتهدف هذه املنصة إلى جعل
إدارة اخملاطر جزءا ً ال يتجزأ من تخطيط السياسات
وتنفيذها في القطاع الزراعي .وهذه املبادرة التي
اتخذتها مجموعة العشرين تطبق حاليا ً في
ثمانية بلدان أفريقية .وخالل السنة ،أقيمت حلقات
عمل للتثبت من دراسات تقييم اخملاطر في الرأس
األخضر ،والكاميرون ،وإثيوبيا ،والنيجر ،والسنغال،
وأوغندا .وانضمت زامبيا إلى املنصة املذكورة في
بناء على طلب من حكومتها .وفي
يونيو/حزيران
ً
غضون ذلك ،انتقلت أربعة بلدان (إثيوبيا ،والنيجر،
والسنغال ،وأوغندا) إلى مرحلة التنفيذ الثالثة التي
تشمل أدوات لتقييم إدارة اخملاطر .وتهدف املنصة في
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هذه البلدان إلى تصميم أدوات لتحسني إدارة اخملاطر
الزراعية .وفي أوغندا ،أدمجت إدارة اخملاطر الزراعية
في اخلطة الوطنية لالستثمار الزراعي واستراتيجية
خدمات اإلرشاد.
وساهمت املنصة خالل عام  2016بدور فاعل
في مبادرات السياسات األفريقية بفضل تعاونها
مع الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ،وكان
لها حضور بازر بصفة خاصة أثناء اجتماع منتدى
الشراكة التابع للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية
في أفريقيا الذي عقد في أكرا في أبريل/نيسان.
وفي ضوء املكانة البارزة التي حتتلها إدارة اخملاطر
الزراعية في جدول أعمال عام  ،2030نوه البيان
الصادر عن اجتماع وزراء زراعة مجموعة العشرين
(شيان ،يونيو/حزيران  )2016مبنصة إدارة اخملاطر
الزراعية باعتبارها من املبادرات التي تساهم في
حتقيق األمن الغذائي واالستقرار العاملي ،وهو ما
ساهم في إبراز دور الصندوق في ساحة التنمية
العاملية .وفي عام  ،2016قرر مصرف التنمية األملاني
متويل منصة إدارة اخملاطر الزراعية من خالل الشراكة
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ،وأصبح عضوا ً في
اللجنة التوجيهية للمنصة.
مرفق إدارة اخملاطر املناخية .يهدف مرفق إدارة
اخملاطر املناخية ،وهو شراكة بني الصندوق وبرنامج
األغذية العاملي ،إلى احلد من تعرض أصحاب احليازات
الصغيرة خملاطر الطقس وغيرها من خالل املساعدة
التقنية وبناء القدرات وحوار السياسات واحللول
االبتكارية إلدارة اخملاطر ،ال سيما التأمني القائم
على املؤشرات الزراعية .وفي عام  ،2016ك َّثف
مرفق إدارة اخملاطر املناخية دعم توسيع فرص وصول
منظمات املزارعني في السنغال إلى التأمني القائم
على املؤشرات ،وواصل أيضا ً جهوده الرائدة لبحث
وتطوير تكنولوجيات ذات الصلة باألقمار الصناعية
للتغلب على قيود البيانات الزراعية واملناخية .ويضم
املرفق الذي متوله الوكالة الفرنسية للتنمية ،طيفا ً
من اخلبرات العامة واخلاصة في االستشعار من
بُعد ،والتأمني وإعادة التأمني واملعونة والتنمية،
ووجهت الدعوة إلى مرفق
والبحوث الزراعية.
ِّ
إدارة اخملاطر املناخية للمشاركة في مشاورات مع
أوساط املستخدمني الرئيسيني حول قمر صناعي
جديد مشترك بني بلجيكا والصني من أجل الرصد
الزراعي ،وأقيمت أول حلقة عمل تقنية من هذا
النوع حول بيانات األقمار الصناعية للتأمني القائم
على املؤشرات من أجل القطاع بأسره في السنغال.
وساهم املرفق أيضا ً في شبكة العمل العاملية
املعنية بالتأمني القائم على املؤشرات ،وهي مبادرة

املبادرات الرئيسية والبرامج اجلديدة

جملموعة الثمانية ،ووجهت له الدعوة لالنضمام إلى
عضوية مجلس شبكة التأمني الصغير .ويعمل
املرفق مع الشركاء إلنشاء منصة تعلم حكومية بني
األقران في مجال التأمني الزراعي.

املنهجيات األسرية.

واصلنا أيضا ً خالل عام 2016

عملنا في املنهجيات األسرية ،وهي نهج ابتكاري
إلشراك جميع أفراد األسرة في دراسة املعايير
املتجذرة التي ُت ِّدد أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم
وفرصهم االقتصادية ،ولتعزيز املساواة بني اجلنسني
(انظر الصفحة .)12
وتدخل املنهجيات األسرية في تصميم أكثر من
 43عملية ممولة من الصندوق .وشكل توسيع نطاق
هذا النهج موضوع املنتدى املعني بالتمكني من
خالل املنهجيات األسرية الذي أقيم في يونيو/حزيران
في مقر الصندوق .وكان الهدف من هذا املنتدى
الذي نظمه الصندوق باالشتراك مع منظمتني غير
حكوميتني ،هما أوكسفام واملعهد اإلنساني للتعاون
اإلمنائي ،إلى ترسيخ الشراكات وتقاسم التجارب
وتعزيز اخلبرات املكتسبة ،وبخاصة في أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى.

االئتالف الدولي املعني باألراضي

االئتالف الدولي املعني باألراضي شبكة عاملية تضم
أكثر من  200منظمة من منظمات اجملتمع املدني
واملنظمات احلكومية الدولية في  64بلدا ً .وتتمثل
مهمته في وضع الناس في صميم تسيير األراضي
عن طريق ضمان احلق في األراضي ملن يعيشون
على األرض ويعتمدون على خيراتها ،خاصة صغار
املزارعني ،والشعوب األصلية ،والرعاة والنساء.
ويواصل االئتالف الذي يستضيفه الصندوق منذ
تأسيسيه قبل  22عاما ً معاجلة مسألة الوصول إلى
األراضي واملوارد الطبيعية باعتبارها عامالً جوهريا ً
في جهود الصندوق للحد من الفقر وزيادة األمن
الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز القدرة على الصمود
في املناطق الريفية.
وخالل السنة األولى التي نُفذت فيها استراتيجية
االئتالف الدولي املعني باألراضي للفترة -2016
 ،2021حققت اجلهود التعاونية التي بذلها أعضاء
االئتالف أمن احليازة املعزز قانونيا ً ألكثر من 32 600
فرد ،وما يزيد على  37 000أسرة ،و  95قرية ،وأفضت
إلى إدارة مستدامة للموارد الطبيعية في منطقة
تزيد مساحتها على  20 000هكتار.

وفي عام  ،2016واصل االئتالف الدولي املعني
باألراضي تعزيز احلوار بني مجموعة متعددة من أصحاب
املصلحة حول تسيير األراضي على املستوى القطري
من خالل منصاته الوطنية العشرين التي استهدفت
ما مجموعه  69سياسة وعملية تشريعية متعلقة
باألراضي .وفي خمسة بلدان ،جنحت املنصات في التأثير
وطبقت اخلطوط
على صياغة القوانني وتنقيحهاُ .
التوجيهية الطوعية حليازة األراضي التي اعتمدتها
جلنة األمن الغذائي العاملي في مايو/أيار  2012في
 12بلدا ً (كمبوديا ،والكاميرون ،وكولومبيا ،وإكوادور،
وغواتيماال ،والهند ،ومدغشقر ،ومالوي ،ونيبال ،وبيرو،
والفلبني ،وتوغو) كأداة تدريبية لتكوين التحالفات
واستعراض السياسات املقترحة ومشاريع القوانني.
نظم االئتالف الدولي
وبالتعاون مع الشركاء،
َّ
املعني باألراضي حملة حقوق األرض اآلن
( .)www.landrightsnow.orgوانضم إلى االئتالف أكثر
من  550منظمة و 3 600فرد في نداء عاملي للعمل من
أجل مضاعفة مساحة األراضي التي متتلكها أو تسيطر
عليها الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية بحلول عام
 .2020وانطلق نداء العمل من مقر الصندوق في روما
وحشدت املشاركة في  29بلدا ً في جميع أنحاء العالم.
ُ
وقام االئتالف وأعضاؤه أيضا ً بدور رائد في مبادرة
كليمنجارو التي اشتركت فيها نساء ريفيات من جميع
أنحاء أفريقيا لتسلق أعلى قمة في القارة ،وهي جبل
كليمنجارو .وسوف تتناول مفوضية االحتاد األفريقي
في عام  2017ميثاق مطالب أعضاء املبادرة الذي يركز
على وصول املرأة إلى األرض وسيطرتها عليها.
اقرأ املزيد فيwww.landcoalition.org :

التمويل والسياسات

بنهج
الصندوق ال يسعى فقط إلى نشر املعرفة ُ
التنمية التي حتقق النتائج  -وزيادة القدرة على تنفيذ
النهج  -بل يعمل أيضا ً على توسيع مصادر
تلك ُ
التمويل واملساعدة على تهيئة بيئة السياسات التي
النهج.
ميكن أن تنجح فيها تلك ُ
مرفق متويل التحويالت املالية .ظل مرفق متويل
التحويالت املالية املتعدد املانحني التابع للصندوق
على امتداد السنوات العشر األخيرة سباقا ً إلى
األخذ بالوسائل االبتكارية لتزويد املهاجرين وأسرهم
وبلدانهم بخيارات أفضل للتنمية االقتصادية
واالجتماعية .ويشمل املرفق املذكور الذي يبلغ متويله
 42مليون دوالر أمريكي  56مبادرة في  45بلدا ً ،وهو
معروف بدوره الرائد في مجال الهجرة والتنمية،
وكذلك مناداته على الصعيد العاملي بتحسني
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سياسات التحويالت املالية .وبالنظر إلى أن حوالي
 250مليون مهاجر أرسلوا ما يقرب من نصف تريليون
دوالر أمريكي إلى أسرهم في البلدان النامية في
عام  2016وحده (  40في املائة إلى املناطق الريفية).
متثل التحويالت املالية مصدرا ً ضخما ً للتمويل ميكن
االستفادة منه في التنمية.
وفي عام  ،2016أطلق املرفق نداءه العاملي اخلامس
لتقدمي مقترحات مناذج ابتكارية لالستفادة من أثر
التحويالت املالية واستثمار الشتات في التنمية
الريفية .ووقع االختيار على ستة مقترحات ،ثالثة منها
مقدمة من القطاع اخلاص وثالثة من القطاع العام
واملنظمات غير احلكومية .وباإلضافة إلى ذلك ،واصلت
املبادرة األفريقية للخدمات املالية البريدية جناحها
للسنة الرابعة .ومت االحتفال في  16يونيو/حزيران مبرور
سنتني على اليوم الدولي للتحويالت األسرية الذي
أعلنه مجلس محافظي الصندوق في عام  ،2015من
أجل توجيه مزيد من االنتباه إلى مسألة التحويالت
املالية والتنمية.

املشاركة في السياسات على املستوى القطري

جانب متزايد األهمية في عمل الصندوق ،وواصلنا
خالل السنة استطالع مختلف مجاالت حتسني هذا
النوع من املشاركة .وقمنا أوالً بدعم فرق الصندوق
القطرية في حتسني تركيز السياسات في برامجها
القطرية ،مبا في ذلك من خالل املشاركة في بعثات
تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية
واملشروعات .والهدف من ذلك هو ضمان واقعية
استراتيجيات برامج الفرص االستراتيجية القطرية
فيما يتعلق باملشاركة في السياسات التي تساهم
في حتقيق األهداف االستراتيجية .وكان الهدف من
ذلك أيضا ً التأكد من أن تصاميم املشروعات تشمل
نواجت ومخرجات وأنشطة متصلة بالسياسات ،وربطها
بجدول أعمال إدارة املعرفة في كل مشروع ،وحتديد
مسؤوليات واضحة بشأن التنفيذ.
ومن مسارات العمل األخرى تنمية القدرات،
مبا يشمل وضع مجموعة أدوات لتوجيه املوظفني
التشغيليني في تصميم أنشطة السياسات
وتنفيذها .و ُق ِّدم أيضا ً تدريب على وضع استراتيجيات
السياسات كجزء من مبادرة ناشئة ،وهي أكادميية
عمليات الصندوق .وساندنا أيضا ً البحوث ذات
الصلة ،وقمنا بإعداد دراسات على املستوى القطري
ملعاجلة مواضيع من قبيل التشاور الشعبي في وضع
السياسات ،وتنظيم مركز فكري للسياسات يغطي
القطاع الريفي والزراعي ،ووضع سياسة قائمة على
األدلة بشأن خدمات اإلرشاد في القطاع الزراعي،

34

ووضع إطار لسياسات التنمية الزراعية والريفية في
البلدان الناهضة من النزاع.
وباإلضافة إلى ما سبق ،بدأنا العمل في حتليل
ألثر أنشطة سياسات الصندوق في بلدان محددة
في كل أنحاء إقليم آسيا واحمليط الهادي .وتتناول
هذه الدراسة املبادرات القائمة ،وتساهم أيضا ً في
وضع منهجية لتقييم األثر في مجال السياسات
في املستقبل.
الشعوب األصلية .دعم الصندوق أيضا ً في عام
 2016حوار السياسات بني الشعوب األصلية
واحلكومات وأفرقة األمم املتحدة القطرية في
جمهورية الكونغو الدميقراطية ،والسلفادور ،وميامنار،
ونيبال ،وباراغواي ،وتنزانيا .وكان الغرض من ذلك
وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ الوثيقة اخلتامية
للمؤمتر العاملي املعني بالشعوب األصلية لعام 2014
وإعالن عام  2007بشأن حقوق الشعوب األصلية.
وقمنا بتنظيم حلقات عمل إقليمية خالل السنة
في أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية ،واحمليط الهادي
في إطار التحضير لالجتماع العاملي الثالث ملنتدى
الشعوب األصلية املنعقد في مقر الصندوق في
فبراير/شباط  .2017وسينصب تركيزه املواضيعي
على التمكني االقتصادي للشعوب األصلية ،خاصة
النساء والشباب.

اإلدارة من أجل حتقيق النتائج

دخل اإلطار االستراتيجي اجلديد للصندوق للفترة

حدد اإلطار
 2025-2016حيز التنفيذ خالل السنة .ويُ ِّ
الطريقة التي سيعمل بها الصندوق خالل العقد
املقبل ،ويضع الصندوق في املكان الذي يجعله قادرا ً
على أداء دور حاسم في التحول الشمولي واملستدام
في املناطق الريفية .ويوضح اإلطار مساهمة
الصندوق في جدول أعمال عام  ،2030مبا في ذلك دوره
األكبر لدعم البلدان في حتقيق أولوياتها املتصلة
بجدول األعمال املذكور.
ويُحدد اإلطار االستراتيجي السبل التي
سيسلكها الصندوق كي يعمل بطرق أكبر
وأفضل وأذكى .وسيكون العمل أكبر عن طريق
تعبئة وحشد استثمارات أكبر بكثير في املناطق
الريفية؛ وسيكون أفضل عن طريق تعزيز جودة
برامج التنمية الريفية في البلدان؛ وسيكون أذكى
عن طريق شحذ الكفاءة وحتقيق النتائج مبزيد
حدد اإلطار االستراتيجي
من فعالية التكاليف .ويُ ِّ
ثالثة أهداف استراتيجية متمثلة في اآلتي :زيادة
القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيني الفقراء؛ وزيادة

املبادرات الرئيسية والبرامج اجلديدة

الفوائد التي يجنيها هؤالء السكان من املشاركة
في األسواق؛ وتعزيز االستدامة البيئية والصمود
تغير املناخ ألنشطتهم االقتصادية( .اقرأ
في وجه
ُّ
النص الكامل لإلطار االستراتيجي في هذا الرابط

www.ifad.org/documents/10180/edb9b9d4-664e.)42dc-a31e-db096e6a71b5

وفيما يتعلق بسياسات الصندوق وتعزيز إطار
قدمت إدارة الصندوق في أواخر عام  2016إلى
عملياتهَّ ،
اجمللس التنفيذي خمسا ً من وثائق السياسات الهامة
التي صدرت املوافقة عليها .وشملت هذه الوثائق ما
يلي :استراتيجية لالنخراط في البلدان التي تعاني
محدث حيال البلدان املتوسطة
أوضاعا ً هشة؛ ونهج
َّ
الدخل؛ واستعراض لنظام تخصيص املوارد على أساس
األداء ،ونهج للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون
الثالثي؛ واخلطة املؤسسية الالمركزية في الصندوق.

وحدة متخصصة ومسؤولة عن ضمان توسيع التعلم
وحتقيق املتطلبات املؤسسية ،واختيار مجموعة فرعية
من املشروعات املمولة من الصندوق ( 15في املائة)
لتقييمات األثر باستخدام نُهج جتريبية وشبه جتريبية
إلسناد األثر والنتائج ،وزيادة قدرة املوظفني على إدارة
املشروعات باالستناد إلى األدلة من خالل أكادميية
عمليات الصندوق .وميثل إطار الفعالية اإلمنائية خطوة
هامة على طريق تعزيز تركيز الصندوق على حتقق األثر
في استثماراته والقيمة مقابل املال.

متثل الالمركزية موضوعا ً شامالً سيعطي قوة دفع
لكثير من مبادراتنا الرئيسية خالل السنوات اخلمس
املقبلة .وقد أسسنا حضورنا امليداني منذ عام 2003
مشددين في ذلك على أهمية مشاركة موظفي
املكاتب القطرية في تصميم املشروعات واإلشراف
والتنفيذ .ونتحول اآلن من احلضور امليداني إلى
الالمركزية املؤسسية .وحددنا أيضا ً ثالث فوائد هامة
لالمركزية تركز على األنشطة غير اإلقراضية :حوار
السياسات ،وتنمية الشراكات ،وإدارة املعرفة .وبعد
جتريب مختلف أنواع احلضور امليداني ،بينما نتجه نحو
الالمركزية فإننا نعزز بضعة مناذج ونحافظ في الوقت
للتكيف مع الظروف
نفسه على قدر من املرونة
ُّ
احملددة .وسيعاد تشكيل مكاتب الصندوق القطرية
َّ
القائمة واملقترحة كمحاور دون إقليمية أو مجموعات
برامج قطرية أو مكاتب قطرية فردية على أساس
محددة( .ميكن الرجوع إلى اخلريطة الواردة
معايير
َّ
داخل الغالف األمامي للتقرير للتعرف على مكاتب
الصندوق القطرية العاملة واملقرر إنشاؤها واحملاور دون
اإلقليمية املقترحة).
إطار الفعالية اإلمنائي .وضع الصندوق خالل السنة،
باالستناد إلى املعرفة املكتسبة من مبادرة تقييم األثر
(انظر أعاله) ،إطارا ً للفعالية اإلمنائية من أجل بناء
تيسر استخدام األدلة في تصميم املشروعات
هياكل
ِّ
وتنفيذها .وهذا اإلطار هو اخلطوة املنطقية التالية
في تطور الصندوق كمنظمة قائمة على النتائج،
ويستفيد من النهج الذي وضع قبل عشر سنوات من
خالل نظام إدارة النتائج واألثر .وهذه مبادرة متعددة
اجلوانب تشمل تعزيز أدوات التقييم الذاتي ،وإنشاء
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البرامج واملشروعات اجلديدة

أفريقيا الغربية والوسطى

تعزيز سالسل القيمة من أجل األمن الغذائي
في موريتانيا

سيستفيد مشروع تنمية سالسل القيمة الشاملة
اجلديد في موريتانيا من اإلجنازات التي حتققت في
مشروع سابق أغلق في عام  ،2015وساهم في حتسني
األمن الغذائي عن طريق تعزيز سالسل القيمة
ووصول املنتجني الفقراء إلى األسواق .وميثل اجلوع
وسوء التغذية مسائل مثيرة لقلق بالغ في موريتانيا
التي يعاني فيها نحو  24في املائة من األسر انعدام
األمن الغذائي ،ال سيما في اجلنوب .ويؤدي انعدام
األمن الغذائي املستمر إلى ارتفاع معدالت سوء
التغذية املزمن بني األطفال دون اخلامسة حيث تزيد
املعدالت الوطنية على  20في املائة .ويتعرض البلد
تغير املناخ.
أيضا ً بشدة آلثار ُّ
وسوف يشرك املشروع اجلديد السكان الريفيني
الفقراء ،مبن فيهم النساء والشباب ،في سالسل قيمة
املوجهة
مجزية وقادرة على الصمود ،مثل البستنة
َّ
للسوق ،وتربية الدواجن ،وإنتاج ألبان املاعز ،واملنتجات
احلرجية غير اخلشبية .وسيجري تنفيذ عملية رائدة
في الصيد الداخلي حول بحيرة فوم غليتا.
وسوف ييسر املشروع تكوين شراكات تتراوح بني
إقامة ترتيبات تعاقدية بسيطة ،وتكوين عالقات
شراكة بني القطاعني العام واخلاص واملنتجني .وسوف
يو ِّفر التدريب واخلدمات االستشارية ،مبا يشمل التثقيف
التغذوي واملشورة الزراعية .وسوف يسعى إلى متكني
املشاركني من الوصول إلى اخلدمات املالية وربطهم
بالنظام املصرفي.
ِ
مقدمة من برنامج التأقلم
نحة
م
تيسر
وسوف
ِّ
َّ
لصالح زراعة أصحاب احليازات الصغيرة استخدام
الطاقة الشمسية على طول سلسلة القيمة،
وانتهاء بالتخزين والتجهيز .وسوف
بدءا ً باإلنتاج
ً
يُعزز املشروع أيضا ً تقنيات اإلدارة املستدامة للموارد
الطبيعية ،مثل املياه وأراضي الرعي والنباتات ،التي
تتسم بأهميتها الكبيرة في سلسلة قيمة املنتجات
احلرجية غير اخلشبية.

أفريقيا الشرقية واجلنوبية

إنتاج األلبان مخرج من الفقر في رواندا

تساهم الزراعة مبا نسبته  33في املائة من الناجت
احمللي اإلجمالي في رواندا في الوقت الذي تهيئ فيه
فرص عمل ألكثر من  80في املائة من القوة العاملة
وتو ِّفر  90في املائة من احتياجات البلد من الغذاء.
ويتسم قطاع إنتاج األلبان بأهميته احلاسمة
للتنمية الريفية ،حيث يتيح سبيالً للخروج من
الفقر أمام كثير من األسر التي تربي املاشية
وغيرها ممن يقدمون خدمات على طول سلسلة
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اإلمداد .وقدمت احلكومة على امتداد العقد األخير
استثمارات كبيرة في القطاع ،ومع ذلك ،ما زال
األداء في حاجة إلى حتسني وما زالت هناك حتديات
كثيرة ال بد من التغلب عليها.
وسوف يستفيد املشروع اجلديد الذي يدعمه
الصندوق لتنمية األلبان في رواندا من الفرص التي
أتاحتها االستثمارات السابقة في القطاع .ويهدف
املشروع إلى زيادة إنتاجية مزارع إنتاج األلبان في
احليازات الصغيرة وزيادة املعروض من إمدادات احلليب
اجليد .وسوف يساعد ذلك على سد الفجوة في الطلب
احمللي وزيادة الصادرات عبر احلدود.
وسوف يعمل املشروع الذي سينفذ في الفترة
من عام  2016حتى عام  ،2024مع  100 000أسرة
ريفية في أربع مقاطعات .وسوف تشكِّ ل النساء ما
ال يقل عن  45في املائة من املشاركني .وسوف يساعد
املشروع أيضا ً على حتسني القدرة التنظيمية ومهارات
إدارة املشروعات بني منتجي األلبان من أصحاب
سيحسن البنية
احليازات الصغيرة وتعاونياتهم ،كما
ِّ
األساسية لتجهيز األلبان وتسويقها .ومن األهداف
األخرى للمشروع ترسيخ إطار سياساتي شامل
وقائم على األدلة وهيكل مؤسسي لقطاع إنتاج
األلبان في رواندا.

آسيا واحمليط الهادي

تسخير سالسل القيمة لصالح صغار املزارعني
في كمبوديا

انخفض معدل الفقر في كمبوديا في الفترة من
عام  2004إلى عام  2011من  32. 8في املائة إلى
 10. 1في املائة .ويرجع أكثر من  60في املائة من هذا
االنخفاض إلى قطاع الزراعة ،وحتقق معظمه في
املناطق الريفية .ومع ذلك ،تع َّثر النمو الزراعي في
السنوات الثالث األخيرة ويحتاج إلى حتفيز .ومن
حسن احلظ أن عددا ً من اللبنات األساسية الهامة
قائمة بالفعل :يزداد االتصال بني اجملتمعات احمللية
سواء من خالل الطرق واالتصاالت؛ ويشهد
الريفية
ً
القطاع املالي الريفي حتسنا ً سريعا ً؛ ويزداد اهتمام
املزارعني بالفرص املتاحة في السوق ملزاولة الزراعة
كعمل جتاري.
وسوف يزيد املشروع اجلديد الذي يدعمه الصندوق
لتسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح أصحاب
احليازات الصغيرة العائد من الزراعة لصالح أصحاب
احليازات الصغيرة ،مبن فيهم الشباب ،وذلك من خالل
استثمارات القطاع العام املتسمة بالكفاءة .وسوف
يعمل املشروع على تطوير خمس سالسل قيمة
ملنتجات عالية القيمة ،وهي أنواع مضمونة اجلودة
من األرز ،واخلضروات ،والدواجن املنزلية ،والكسافا،
واحلرير اخلام .وسوف يزيد املشروع أيضا ً استثمارات
القطاع اخلاص.
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وسوف يستخدم املشروع منوذج الصندوق للشراكة

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

بني القطاعني العام واخلاص واملنتجني لتطوير وتعزيز مرفق الالجئني واملهاجرين والتهجير القسري
الصالت بني املشترين واملنتجني ومقدمي اخلدمات .واالستقرار الريفي :املرفق اجلديد لالجئني واملهاجرين
وسوف يعطي األولوية لالبتكار في سالسل القيمة واالستقرار الريفي

احمللية ،خاصة من خالل صندوق البتكارات سالسل
القيمة سيو ِّفر دعما ً ماليا ً مباشرا ً حلفز االستثمارات
اخلاصة .وسوف يُنفذ املشروع في جميع أنحاء البلد،
ومن املتوقع أن تشارك فيه  75 000أسرة.

أمريكا الالتينية والكاريبي

سبل كسب العيش للشعوب األصلية
حتسني ُ
في مناطق ما وراء الساحل في غيانا

وتغير املناخ وازدياد تعدي
يستنزف الفقر املستمر
ُّ
أنشطة التعدين وقطع األخشاب القدرة على الصمود
والتماسك االجتماعي في مناطق ما وراء الساحل في
غيانا .ويزداد االعتماد على التحويالت املالية بني السكان
الذين ينتمون في أغلبهم إلى الشعوب األصلية ،كما
يزداد انتشار األمراض املزمنة ،وهو ما يرجع في جانب
منه إلى التغييرات الغذائية .وتشمل التحديات التي
يواجهها صغار املزارعني انخفاض خصوبة التربة ،وشدة
الفيضانات وطول مدة موجات اجلفاف ،واالفتقار إلى
تكنولوجيات مناسبة إلدارة املياه.
وتشكِّ ل الشعوب األصلية ما يتراوح بني ثلثي وثالثة
أرباع السكان في مناطق ما وراء الساحل ،وتسعى
احلكومة في هذه املناطق إلى مساعدة اجملتمعات
سبل
احمللية على حتديد فرص جديدة للدخل وتنويع ُ
كسب العيش الريفي .ويهدف املشروع اجلديد الذي
يدعمه الصندوق للتنمية الزراعية املستدامة بيئيا ً
سبل كسب
في مناطق ما وراء الساحل إلى بناء قدرة ُ
العيش على الصمود ،وتعزيز فرص الوصول إلى األصول،
تغير املناخ.
وحتسني التغذية
والتكيف مع ُّ
ُّ
وسوف يساعد املشروع اجملالس اجملتمعية واملوائد
املستديرة لسالسل القيمة على التخطيط وإعطاء
األولوية لالستثمارات في سالسل القيمة احمللية،
مبا في ذلك الزجنبيل والكركم ملا لهما من إمكانات
تصديرية .وسوف ينشئ املشروع صندوقا ً استثماريا ً
لتمويل السلع واخلدمات ،وسوف يولي هذا الصندوق
األولوية لالستثمارات التي حتد من مخاطر املناخ
واالستثمار؛ ويهدف املشروع أيضا ً إلى توفير التدريب
وسيقدم املساعدة التقنية لدعم نشر
وإذكاء الوعي؛
ِّ
املعرفة والتكنولوجيات .وسوف يصل املشروع إلى نحو
 6 000أسرة ،أي ما يقرب من  30 000شخص .وسوف
تشكِّ ل الشعوب األصلية ما ال يقل عن  75في املائة،
وستمثل النساء ما ال يقل عن  50في املائة.

أطلق الصندوق مرفقه اخلاص بالالجئني واملهاجرين
والتهجير القسري واالستقرار الريفي أثناء انعقاد
مؤمتر قمة األمم املتحدة لالجئني واملهاجرين لعام .2016
وسوف يركز املرفق ،الذي تبلغ حافظته اإلجمالية 100
مليون دوالر أمريكي ،على التنمية الريفية املستدامة
سبل كسب عيش الالجئني واألشخاص املشردين
ودعم ُ
واجملتمعات احمللية الريفية املضيفة .وسوف يهيئ
فرصا ً اقتصادية في املناطق األصلية حلفز السكان
على العودة إليها بينما سيتيح ملن ميكثون في البلدان
سبل كسب عيشهم.
املضيفة فرصة إلعادة بناء ُ
وتشير التوقعات إلى أن املرفق الذي ينصب تركيزه
األولي على إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا حيث
َّ
تشتد األزمة سيصل إلى مليون شخص.
وسوف يهيئ املرفق  20 000فرصة عمل ،ال سيما من
أجل النساء والشباب ،وما ال يقل عن مليون يوم عمل
مؤقت معظمها في قطاع األغذية الزراعية .وسوف
حسن أكثر من  500مشروع من مشروعات البنية
يُ ِّ
وسبل الوصول
الري
ظم
ن
و
الطرق
اجملتمعية
األساسية
ُ
ُ
إلى األسواق ،بينما سيساعد التركيز على حتسني إدارة
املوارد الطبيعية على احلد من النزاعات وتعزيز اإلنصاف
في الوصول إلى املوارد.
وقال عماد جنيب فاخوري ،وزير التخطيط والتعاون
الدولي األردني ،أثناء تدشني املرفق ،إن املرفق «مبادرة
بعيدة األثر تعالج أحد القضايا احلاسمة للتهجير
القسري ،أال وهي األمن الغذائي .ويبرهن ذلك على رؤية
تقدمية تركز على القدرة على الصمود ،مع االعتراف
بالوقائع املثبتة التي تؤكد احلاجة إلى حلول طويلة
األجل حتى في حاالت األزمات القصيرة األجل».
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تقرير الفعالية اإلمنائية للصندوق

تقرير الفعالية اإلمنائية للصندوق هو الوثيقة
املؤسسية الرئيسية للصندوق بشأن الفعالية
املؤسسية واإلمنائية .ويغطي تقرير عام  2016كامل
فترة التجديد التاسع ملوارد الصندوق .2015-2013
ويتناول التقرير للمرة األولى مؤشرات على مستوى
األثر مت تقييمها من خالل املبادرة الرائدة لتقييم األثر
لفترة التجديد التاسع.
وبلغ مجموع عدد املستفيدين من املشروعات التي
ما زالت قيد التنفيذ  113مليون شخص تقريبا ً في
عام  ،2015بانخفاض طفيف عن أرقام السنة املاضية
التي بلغت  114مليون مستفيد ،وإن كان ال يزال أعلى
كثيرا ً من املستوى املستهدف لعام  ،2015وهو 90
وحتسنت النسبة بني املستفيدين واملستفيدات
مليونا ً.
َّ
عبر عن نسبة مرتفعة
ووصلت إلى النصف ،وهو ما يُ ِّ
وسجلت أهم الزيادات في
ومتزايدة من املشاركاتُ .
املؤشرات التي تقيس تقدمي التمويل الريفي ،والتسويق،
وخدمات املشروعات الصغرى.

اقرأ النص الكامل لتقرير الفعالية اإلمنائية
للصندوق في هذا الرابط:

https://webapps.ifad.org/members/eb/118/
.docs/arabic/EB-2016-118-R-8.pdf

دعم اجلودة في تصميم البرامج

يستخدم الصندوق أثناء التصميم عملية من خطوتني
لتحقيق املستوى األمثل من جودة البرامج واملشروعات:
تعزيز اجلودة وضمان اجلودة.
وخضع  39برنامجا ً ومشروعا ً في عام  2016لعملية
تعزيز اجلودة .ويشمل ذلك مشاركة خبراء الصندوق
التقنيني في مرحلة مبكرة في فرق إدارة البرامج
القطرية من أجل زيادة فعاليتنا التشغيلية.
وساهمت أيضا ً التغييرات التي أدخلت مؤخرا ً على
املقدم
عملية تعزيز اجلودة في زيادة كبيرة في الدعم
َّ
إلى فرق إدارة البرامج القطرية مبا يتجاوز مرحلة
التصميم ،حيث شارك اخلبراء التقنيون في  55بعثة
ميدانية أثناء السنة لدعم املشروعات اجلارية.

ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
 22.2ﻣﻠﻴﻮن
 4ﻣﻼﻳﲔ

اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ اﻟﻄﻮﻋﻴﲔ
ﻋﺪد ﹼ

ﻋﺪد اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ اﻟﻨﺸﻄﲔ

46:54

37:63

اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﺮى
 1ﻣﻠﻴﻮن

2015

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

إدارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 3.6ﻣﻠﻴﻮن

16 460

ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ ﻣﻮارد اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺸﺎع ﺗﺨﻀﻊ ﳌﻤﺎرﺳﺎت
اﶈﺴﻨﺔ
اﻹدارة
ﹼ

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق
ﻗﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء/إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر

168 000

31 740

ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺨﻀﻊ ﻄﻄﺎت اﻟﺮي ﻗﻴﺪ
اﻹﻋﻤﺎر/إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﺸﺄة/ﻣﻌﺰزة

ﺷﺨﺺ ﺗﺪرﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ

2015

19:81

67 070

2014

ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﹰ وﺻﻞ ﳋﺪﻣﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل

2013

2012

2011

 59.1ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ

 78.7ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ

ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت

ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت

 98.6ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت

 114.3ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت

 112.8ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت
50:50

51:49

52:48

51:49

52:48

ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﹼ

>

جتهز اخلبز التقليدي باستخدام فرن الغاز الذي حصلت
زينات عبد الوهاب ِّ
عليه من املشروع لبيعه في سوق قرية الشهداء.
مصر :مشروع تنمية غرب النوبارية
©IFAD/Marco Salustro
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وأدخلنا في عام  2016حتسينات على عملية
استعراض تعزيز اجلودة نفسها ،حيث حتولنا من عملية
االستعراض عن طريق البريد اإللكتروني إلى منصة
لتعزيز اجلودة في نظام حفظ سجالت ضمان اجلودة.
ويربط هذا النظام بني مختلف مراحل استعراض أي
مشروع استثماري .ويشمل النظام أيضا ً تسلسل سير
العمل في ضمان وتعزيز جودة تصميم املشروعات،
والتمويل اإلضافي ،وبرامج الفرص االستراتيجية
القطرية املستندة إلى النتائج ،ومذكرات املفاهيم،
واستعراض مذكرات مفاهيم املِنح.
وطبقت خالل السنة عملية ضمان اجلودة على
ُ
ما مجموعه  34وثيقة من وثائق تصميم املشروعات
االستثمارية ،منها ثماني وثائق تتعلق بتمويل إضافي
ملشروعات جارية ،إلى جانب  47مذكرة مفاهيم
إلدخالها في ذخيرة املشروعات ،و 13برنامجا ً للفرص
االستراتيجية القطرية املستندة إلى النتائج.
واستفادت خمسة مشروعات استثمارية في خمسة
بلدان من خيار «ضمان اجلودة في مرحلة تعزيز اجلودة»
الذي يتيح للفرق القطرية احلصول على استعراض
لضمان اجلودة في مرحلة تعزيز اجلودة من أجل احلصول
على اقتراحات وتوصيات إضافية قبل الوصول إلى
املراحل النهائية لتصميم املشروع.
ِ
ومتاشيا ً مع سياسة الصندوق لتمويل املنح
لعام  ،2015أ ُجريت استعراضات شملت 57
مذكرة مفاهيمية ملِنح متهيدا ً إلدراجها في ذخيرة
املشروعات ،وعقدت تسعة اجتماعات من أجل
استعراض ِ 41منحة.

وبلغ إجماالً مجموع قيمة املشروعات االستثمارية
التي خضعت لالستعراض ،وهي  34مشروعا ً850 ،
املقدم من
مليون دوالر أمريكي تقريبا ً من التمويل
َّ
الصندوق ،وتهدف تلك املشروعات إلى الوصول إلى
األسر الريفية الفقيرة في  32بلدا ً ،منها  8بلدان
مصنفة بأنها دول هشة.
َّ
ويبني اجلدول  1تصنيفات اجلودة عند اإلدراج في
السنتني  2015و 2016باملقارنة مع سنة األساس.
وجتاوزت اجلودة املستويات املستهدفة في كل مؤشر
تقريبا ً .ومن أصل  26من املشروعات اجلديدة التي
أجيزت للعرض على اجمللس التنفيذي ،يعتقد أن 88
في املائة منها سيحقق أهدافه متاما ً.

التقييم املستقل

استعراض عام للتقرير السنوي الرابع
عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
وموضوعه اخلاص بالتعلم :إدارة املعرفة

يستند التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات
الصندوق لعام  2016إلى التقييمات املستقلة
التي تناولت العمليات املمولة من الصندوق في
عام .2015
ويتبي من التقرير أن  80في املائة من
َّ
البرامج واملشروعات املمولة من الصندوق خالل
فترة التجديد التاسع للموارد ( )2015 -2013
ص ِّنفت بأنها ُمرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك
ُ
في معظم معايير التقييم.
وقدم الصندوق إسهاما ً جيد ا ً في احلد من الفقر
صنف  92. 3في املائة من املشروعات
الريفي ،حيث ُ

اجلدول 1
التقديرات العامة للمشروعات املص َّنفة بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك عند اإلدراج ونسبها املئوية

املؤشر
3.4

النسبة املئوية للمشروعات املص َّنفة في املرتبة
 4أو أفضل عند اإلدراج/متوسط

 1.3.4اجلودة الشاملة للتصميم
اجلودة الشاملة لتصميم املشروعات في الدول
2.3.4
ب
الهشة فقط
 3.3.4االعتبارات اجلنسانية

 4.3.4الرصد والتقييم

 5.3.4مشروعات حصلت على تصنيفات إيجابية في
ج
توسيع النطاق

سنة خط
األساس

قيمة خط
األساس

النتائج
2015

النتائج
2016

أ

املتوسط

2016-2015

املستوى املستهدف
2017

2011/2010

79

94

96

95

85

2011/2010

ال ينطبق

94

100

97

80

2011/2010

86

94

100

97

90

2011/2010

70

88

92

90

80

2011/2010

72

100

89

94.5

80

	أ

املصادر :تستند إلى تصنيفات  26من املشروعات اجلديدة التي أجيزت للعرض على اجمللس التنفيذي في عام  .2016وال تصنَّف املشروعات إال ّ بعد إجازتها للعرض على اجمللس.

	د

تستند تصنيفات توسيع النطاق لعام  2016إلى  19مشروعا ً من املشروعات احملددة بأنها أنشطة "توسيع النطاق".

	ب

تستند تقديرات اجلودة عند اإلدراج إلى مقياس من  1إلى  6درجات ،حيث متثل الدرجة  1تصنيفا ً غير ُمرض للغاية ،ومتثل الدرجة  6تصنيفا ً ُمرضيا ً للغاية .وتشير النسبة املئوية
إلى عدد املشروعات التي حتصل على تقدير  4أو أكثر (أي التي تصنَّف بأنها ُمرضية على حد ما أو أفضل) من بني مجموع عدد املشروعات.
	ج
من بني املشروعات التي أُجيزت للعرض على اجمللس في عام  ،2016ستة مشروعات في ست دول هشة .وال يُعبِّر هذا التصنيف إال ّ عن هذه اجملموعة الفرعية من املشروعات.
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التي أغلقت في الفترة  2014 -2012بأنها ُمرضية
إلى حد ما أو أفضل من ذلك .ويرجع الفضل في ذلك
إلى اهتمام الصندوق بتحسني الدخل واألصول،
ورأس املال البشري واالجتماعي والتمكني ،واالبتكار
وتوسيع النطاق ،واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
وحتسن أداء الصندوق واحلكومات كشركاء .ويتسم
َّ
ذلك بأهميته ليس فقط من أجل ضمان مستوى
جيد من األداء في املشروعات ،بل وكذلك لتحسني
الشراكات واحلوار مبا يتجاوز املشروعات.
وتضع هذه النتائج الصندوق في وضع جيد ميكنه
من مواجهة التحديات التي يفرضها جدول األعمال
اجلديد للتنمية املستدامة .والسؤال األساسي الذي
يسعى التقرير املذكور إلى معاجلته هو :كيف ميكن
رض إلى حد ما
للصندوق أن يرتقي مبستوى األداء من ُم ٍ
ويحدد التقرير مجاالت األداء
رض للغاية؟
وم ٍ
إلى ُم ٍ
ِّ
رض ُ
التشغيلي التي سيجري حتسينها من اآلن فصاعدا ً.
صمم أنشطة املشروعات في كثير
أوالً ،ال تُ َّ
من األحيان لتلبية احتياجات جميع املستفيدين
عدل العمليات املقبلة
املقصودين .ومن املهم أن تُ ِّ
نهجها وأنشطتها كي تناسب تعقد السياقات
والفئات املستهدفة .وثانيا ً ،بالرغم من األثر اإليجابي
الذي حتققه العمليات التي يدعمها الصندوق على
األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية ،يلزم توجيه مزيد
من االهتمام لتعميم التغذية .وثالثا ً ،تعيق القيود
املتكررة التي تواجهها اإلدارة املالية واملسؤوليات
االئتمانية (مثل الشراء وعمليات املراجعة)
حتقيق حتسينات في كفاءة املشروعات املمولة من
الصندوق وأداء احلكومات كجهات شريكة.
ورابعا ً ،هناك مجال لتوسيع الشراكات على املستوى
القطري في سياق برامج الفرص االستراتيجية
القطرية املستندة إلى النتائج من أجل حتقيق نتائج
أفضل وتكميل الصندوق في خطته لتوسيع النطاق.
وأخيرا ً،
يتعي على الصندوق أن يكون سباقا ً أكثر إلى
َّ
استثمار املوارد والوقت واجلهد في تنظيم إدارة املعرفة
على كافة املستويات .ويلزم من الصندوق أيضا ً
والنظم ،واملوارد
مواءمة استراتيجية إدارة املعرفة،
ُ
ييسر جمع
املالية والبشرية ،وهيكل احلوافز ،على نحو
ِّ
املعرفة ونشرها واستخدامها.

رد اإلدارة على التقرير السنوي عن نتائج
وأثر عمليات الصندوق

رحبت إدارة الصندوق بالتقرير وأقرت بأهميته كأداة
َّ
إبالغ مستقلة وفعالة تساهم في تعزيز املساءلة
في الصندوق .وأعربت عن ارتياحها ملا الحظته في
تقرير عام  2016من تأكيد على االجتاه اإليجابي
امللوس في أداء املشروعات في السنوات األخيرة،
واتساق استنتاجاته مع تقرير الفعالية اإلمنائية
للصندوق لعام  .2016وأشارت اإلدارة بصفة خاصة
إلى التحسن الذي حتقق مبرور الوقت في احلد من
عبر عن حتسينات كبيرة في
الفقر الريفي ،وهو ما يُ ِّ
معظم مجاالت األثر.
ورحبت اإلدارة بتوصيات التقرير بشأن االستهداف،
والتغذية ،والشراكات ،وإدارة املعرفة ،ولكنها أشارت
إلى أنها ال تستند متاما ً إلى التحليل الرئيسي .وتوافق
اإلدارة على أن العمليات التي يدعمها الصندوق
ميكن أن تستهدف الفئات األشد ضعفا ً مبزيد من
الفعالية ،وأنها ملتزمة بتكريس مزيد من االهتمام
لتحديد املواصفات النمطية للمستفيدين احملتملني
يحسن
وتصميم أنشطة املشروعات على نحو
ِّ
االستهداف .وتتفق اإلدارة أيضا ً مع مكتب التقييم
املستقل في الصندوق بشأن أهمية التغذية في
التنمية الريفية .والواقع أن توصية التقرير السنوي
عن نتائج وأثر عمليات الصندوق تعكس اإلجراءات
املتخذة بالفعل في إطار تعميم الزراعة املراعية
للتغذية في الصندوق  -خطة عمل للفترة -2016
 .2018وتولي اإلدارة أهمية كبيرة لتقوية الشراكات
من أجل تعزيز أثر استثمارات الصندوق ،ال سيما على
املستوى القطري.
وبينما تُقر اإلدارة بأن ثمة متسعا ً لتحسني نظام
إدارة املعرفة في الصندوق ،يوجد بالفعل عدد من
العمليات اجلارية في هذا االجتاه :يجري وضع خطة عمل
إلدارة املعرفة؛ وأُدمجت متطلبات إدارة املعرفة والتعلم
في أساليب العمل الرئيسية ،مبا في ذلك برامج الفرص
االستراتيجية القطرية ،وتصاميم املشروعات ،وإدارة
األداء؛ واتخذت إجراءات لتحسني نظام التقييم الذاتي
في الصندوق ضمن إطار الفعالية اإلمنائية.
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أنشطة التقييم األخرى في عام 2016
نُشر في عام  2016تقييمان مؤسسيان .وتناول
التقييم األول نظام الصندوق لتخصيص املوارد على
أساس األداء ،وخلص التقييم إلى أن هذا النظام
عزز مصداقية الصندوق وشفافيته وإمكانية التنبؤ
َّ
وتبي من
باملوارد املالية اخملصصة لدوله األعضاء.
َّ
التقييم أن فعالية النظام ُمرضية إلى حد ما.
ويخلص التقييم إلى أن الصندوق في حاجة إلى
حتسني تصميم نظام تخصيص املوارد على أساس
األداء عن طريق شحذ أهدافه وتعزيز التركيز على
ويتعي على الصندوق أيضا ً أن
الفقر الريفي.
َّ
يحسن اإلدارة والتسيير عن طريق األخذ بنهج ذي
ِّ
بُعد مؤسسي أكبر في النظام ،وميكن أن يشمل
ذلك إنشاء جلنة دائمة مشتركة بني الدوائر لنظام
تخصيص املوارد على أساس األداء .وعالوة على ذلك،
ينبغي أن تكون التقارير املرحلية أشمل وأن تتضمن
معلومات عن عمليات إعادة التخصيص وحتديد
احلدود القصوى وأي قضايا استراتيجية وبنيوية
تتطلب توجيها ً من اجمللس التنفيذي من أجل تعزيز
شفافية النظام.
وتبي من التقييم املؤسسي الثاني الذي تناول
َّ
جتربة الالمركزية في الصندوق أن إنشاء املكاتب
عزز دعم تنفيذ املشروعات وساهم في
القطرية َّ
حتسني النتائج اإلمنائية .ومع ذلك ،بينما ساعدت
املكاتب القطرية على تعزيز الشراكات مع األطراف
قيد مواردها احملدودة مشاركتها
الفاعلة الوطنية ،تُ ِّ
في إدارة املعرفة وأنشطة حوار السياسات.
ويتعي
َّ
على الصندوق أن يُعزز حضوره القطري عن طريق
تركيز املوارد في احملاور دون اإلقليمية .وينبغي أن
يستعرض أيضا ً تنظيمه ومالك موظفيه في املقر
املقدم إلى
لتحقيق املستوى األمثل من الدعم
َّ
البرامج القطرية.
ُ
وأنزت تقييمات لبرامج قطرية في إثيوبيا وغامبيا
والهند ونيجيريا والفلبني وتركيا.
واتسمت احلافظة في إثيوبيا بأدائها امل ُرضي
بشكل عام في ظل ما حتقق من إجنازات إيجابية في
رأس املال البشري واالجتماعي ،واملستوى اجليد من
املواءمة مع سياسة احلكومة لتطبيق الالمركزية.
وحققت احلافظة أيضا ً مستوى ُمرضيا ً من األداء
في االستدامة وتوسيع النطاق واألبعاد اجلنسانية.
وتشمل اجملاالت التي في حاجة إلى حتسني حوار
السياسات واألثر على املؤسسات والسياسات.
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ويتبي من التقييم اخلاص بالهند أن املشروعات
َّ
التي يدعمها الصندوق تستهدف باستمرار املناطق
الشديدة الفقر والفئات احملرومة ،مبا فيها النساء.
وسلط التقييم الضوء على أهمية إيالء اهتمام
للصالت باألسواق وبناء الشراكات مع مراكز اإلرشاد
الزراعي احمللية .وفي حني أن األداء اجليد للمشروعات ما
زال مهما ً ،يود النظراء الوطنيون أن يقدم الصندوق
مزيدا ً من الدعم في مجال تقاسم املعرفة واملمارسات
اجليدة إلثراء السياسات العامة والبرامج.
وفيما يتعلق بنيجيريا ،خلص التقييم إلى أن
البرنامج القطري ساهم في احلد من الفقر ،خاصة
في مناطق الشمال األكثر فقرا ً .وأتاح إنشاء منظمات
مجتمعية هناك للحكومة احمللية توصيل التمويل
إلى اجملتمعات احمللية التي يتعذر الوصول إليها بدون
احلكومة .وال تظهر اآلثار بنفس الوضوح في سائر
األقاليم ،ويرجع ذلك في جانب منه إلى البطء في
املقدم من احلكومة احمللية.
اإلفراج عن التمويل
َّ
وقلص التحول إلى البرامج األكبر فعالية البرامج
وكفاءتها ،وزاد من صعوبة معاجلة قضايا احلكم احمللي،
والهشاشة ،والتنوع الثقافي.
ويتبي من التقييم اخلاص بغامبيا أن أهداف البرامج
َّ
وتصاميمها مالئمة ،إذ تُلبي احتياجات وأولويات الفئات
املستهدفة واحلكومة .ومع ذلك ،لم تتحقق أهداف
ال بقدر محدود بسبب ارتفاع معدل تبدل
البرامج إ ّ
املوظفني وعدم إمكانية التنبؤ به ،وضعف الشراكات
مع أصحاب املصلحة اآلخرين ،مبا في ذلك املنظمات غير
احلكومية والوكاالت اإلمنائية.
وسلط تقييم تركيا الضوء على مطالب البلد
للصندوق بأن يقوم بدور فاعل أكبر في تقاسم خبرته
التقنية ومعرفته الدولية .وساعدت املشروعات املمولة
من الصندوق على حتسني دخل السكان الريفيني
الفقراء ونوعية حياتهم .ومع ذلك ،ما زال نطاق
استدامة التدخالت محدودا ً بسبب ضعف ترتيبات
تشغيل البنية األساسية وصيانتها ،وعدم كفاية
التعاون مع قطاع التمويل الريفي.
وانتهى مكتب التقييم املستقل في الصندوق
خالل السنة من إعداد ثالثة تقارير جتميعية تشمل
حدد التقرير األول
معارف التقييم من عدة مصادر .ويُ ِّ
الذي تناول إدارة البيئة واملوارد الطبيعية اخلطوات
التي اتخذها الصندوق لزيادة دمج قضايا إدارة البيئة
واملوارد الطبيعية في العمليات التي يدعمها :إنشاء
شعبة البيئة واملناخ؛ واالرتقاء بالضمانات البيئية
ُ
واالجتماعية؛ وإطالق برنامج التأقلم لصالح زراعة
أصحاب احليازات الصغيرة .ومع ذلك يتباين مستوى
املواءمة مع سياسات إدارة البيئة واملوارد الطبيعية في
االستراتيجيات القطرية للصندوق.

قياس النتائج وحتسينها

املتعلق األخالقيات

وخلص التقرير التجميعي الثاني
باألنشطة غير اإلقراضية في سياق التعاون بني
بلدان اجلنوب إلى أن دعم الصندوق للتعاون بني بلدان
اجلنوب في الفترة من عام  2009إلى عام  2015كان
مخصصا ً حلاالت بعينها وانصب أساسا ً على تبادل
البعد البرنامجي األكبر
املعارفُ ،
ومولت املبادرات ذات ُ
في كثير من األحيان بأموال املِنح .ومن مزايا الصندوق
تركيزه على احلد من الفقر عن طريق االستثمار في
السكان الريفيني ،وخبرته على أرض الواقع .ومع
ذلك ،يتسم التوجه نحو النتائج بالضعف ،وتشكِّ ل
اخملرجات (بدالً من النواجت) في كثير من األحيان بؤرة
تركيز التخطيط واإلبالغ عن األنشطة.
ويكشف التقرير التجميعي الثالث الذي يتناول
وصول أصحاب احليازات الصغيرة إلى األسواق ،عن
حتسن ملحوظ في نهج الصندوق الذي يستند
إلى حتليل سليم لألسواق وتوجه نحو السوق ،وعن
حتسن في التدخالت املمولة من الصندوق من حيث
التسلسل املالئم لألنشطة ومتكني أصحاب احليازات
الصغيرة من أجل زيادة مشاركتهم في األسواق.
وميكن للصندوق توجيه مزيد من االهتمام إلى اخملاطر
التي ميكن أن يواجهها املزارعون أصحاب احليازات
الصغيرة في مساعيهم نحو زيادة توجيه نُظم
إنتاجهم نحو السوق.
وخلص تقييم تناول أثر مشروع مصايد األسماك
احلرفية في ضفة سوفاال في موزامبيق إلى أن
املشروع حقق أثرا ً إيجابيا ً على الدخل ويشكل عالمة
بارزة في تنمية قطاع مصايد األسماك احلرفية
بفضل نهجه املتكامل .ومع ذلك ،كان ميكن حتقيق
سبل الوصول إلى التمويل
املزيد لتعزيز األثر على ُ
الصغري الرسمي ،ومشاركة القطاع اخلاص ،وتعميم
املساواة بني اجلنسني.
ونُ ِّ
ظمت خمسة أحداث قطرية باالشتراك مع
حكومات جمهورية الكونغو الدميقراطية ،والهند،
ونيجيريا ،والفلبني ،وتركيا .ونوقشت النتائج الرئيسية
املنبثقة عن تقييمات البرامج القطرية لكل منها،
إلى جانب املسائل املتعلقة بالبرامج املقبلة للفرص
االستراتيجية القطرية املستندة إلى النتائج.
اقرأ املزيد في الرابط التالي:

يسعى مكتب األخالقيات في الصندوق إلى ضمان
احلفاظ على أرفع املعايير األخالقية في كل جوانب
عمل الصندوق ،وإلى حماية صورتنا وسمعتنا .واعترافا ً
مبا ميثله املوظفون من قيمة كبرى في الصندوق ،نلتزم
باحلفاظ على بيئة عمل تكفل الرفاه وتراعي التوازن
بني العمل واحلياة .ونهدف أيضا ً إلى تعزيز ثقافة
تنظيمية يؤدي فيها األفراد مسؤولياتهم ويحترمون
في الوقت نفسه كرامة زمالئهم .ومن األساسي
للوفاء بهذا االلتزام التصدي حلاالت التحرش فورا ً وفي
إطار من السرية ،وتقدمي التوجيه بشأن كيفية منع
وإدارة التضارب في املصالح والسلوك غير األخالقي
في مكان العمل.
وانصب اهتمام مكتب األخالقيات خالل السنة
على منع التحرش ومعاجلته في الوقت املناسب نظرا ً
ملا يسببه من إجهاد نفسي وتأثير على أداء العمل
واإلضرار باملنظمة.
والتمس املوظفون توجيها ً بشأن مدونة قواعد
السلوك اخلاصة بالصندوق ،وتضارب املصالح ،وإساءة
استخدام السلطة ،والتحرش ،وغير ذلك من املسائل.
وتعامل مكتب األخالقيات مع النزاعات الشائعة
بني الرؤساء واملرؤوسني واملرتبطة في معظمها
بالعالقات التقييمية .وشملت النزاعات الشائعة
األخرى العالقات بني األفراد والفروق بني األقران
والزمالء فيما يتصل باالحترام واملعاملة ،وعدم
التواصل الصريح ،واالتصاالت املسيئة وبخاصة عبر
رسائل البريد اإللكتروني.
سجل انخفاض طفيف في
وعلى غرار عام ُ ،2015
عدد الشكاوى التي استلمها مكتب األخالقيات بشأن
التحرش احملتمل أو إساءة استخدام السلطة ،من 25
وحسمت معظم
في عام  2015إلى  24في عام ُ .2016
تلك املشاورات بصورة غير رسمية أو لم تتجاوز مرحلة
األولي للمشورة .وأحال مكتب األخالقيات
الطلب
َّ
خالل السنة شكوى واحدة من التحرش وشكوى واحدة
متصلة مبدونة قواعد السلوك إلى مكتب املراجعة
واإلشراف ملواصلة التحقيق فيها.

www.ifad.org/evaluation/index.htm
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الرقابة الداخلية ومكافحة الفساد

يلتزم الصندوق مبكافحة التدليس والفساد اللذين
يحوالن مسار املوارد من البرامج واملشروعات التي
طبق سياسة عدم
تدعمها ويحدان من فعاليتها .ونُ ِّ
التسامح مطلقا ً مع التدليس والفساد ،ونعكف حاليا ً
على إعداد دورة جديدة للتعلم اإللكتروني في مجال
مكافحة الفساد لألشخاص املشاركني في األنشطة
املمولة من الصندوق .كما أصدرنا مؤخرا ً نشرة منقحة
من رئيس الصندوق بشأن عمليات التحقيق وفرض
اجلزاءات في الصندوق مبا يتماشى مع أعلى املعايير
املهنية وأفضل املمارسات املتبعة في الوكاالت اإلمنائية
واملؤسسات املالية الدولية.
وميكن اإلبالغ عن حاالت التدليس والفساد املشتبه
بها إلى الصندوق عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد
اإللكتروني أو بصفة شخصية .وميكن أيضا ً تقدمي
شكوى مجهولة الهوية .وميكن الرجوع إلى التفاصيل
في الرابط التاليhttps://www.ifad.org/ar/who/ :
.internal_structure/anticorruption
ولم يختلف عدد الشكاوى املقدمة في عام 2016
عما كان عليه في السنوات السابقة .وانخفض العدد
املرحلة من عام 2015
املتراكم من قضايا التحقيق
َّ
انخفاضا ً كبيرا ً ،وشرع مكتب املراجعة واإلشراف في
الصندوق في اتخاذ إجراءات أكثر استباقية لدعم منع
اخملالفات في األنشطة املمولة من الصندوق عن طريق
أنشطة التوعية وبناء القدرات.
وتفضي نتائج التحقيقات ،عند االقتضاء ،إلى فرض
جزاءات واتخاذ إجراءات إدارية للتخفيف من اخملاطر
احملددة.
َّ
وميكن االطالع على التقرير السنوي عن أنشطة
التحقيق ومكافحة الفساد لعام  2015في الرابط
التالي .www.ifad.org/anticorruption :وسوف يصدر
تقرير عام  2016في أبريل/نيسان .2016
وتستند خطة عمل مكتب املراجعة واإلشراف إلى
تقييمنا للمخاطر املؤسسية .وشملت أعمال املكتب
في عام  2016اجملاالت احلاسمة لتحقيق النزاهة املالية
في الصندوق وفعاليته وكفاءته اإلداريتني ،ومنوذجه
الالمركزي املتطور .ودعمت عمليات املراجعة جهود
التخفيف من اخملاطر في مجاالت من قبيل التنظيم،
واملسؤوليات ،وهياكل دعم املكاتب القطرية التابعة
للصندوق ،وتسيير املشروعات القائمة على تكنولوجيا
املعلومات ،وأمن املعلومات.
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وخالل السنة ،أُجيزت تقريبا ً جميع توصيات املراجعة
ذات األولوية العليا املقرر تنفيذها في عام  .2016ويؤكد
هذا اإلجناز استمرار الصندوق في التزامه القوي باإلدارة
النشطة للمخاطر املؤسسية.

إدارة املوارد البشرية

واصل الصندوق في عام  2016حتسني عمليات
املوارد البشرية وتعزيزها من النواحي السياساتية
واإلجرائية والتقنية ،مستفيدا ً في ذلك من اإلجنازات
التي حتققت في إدارة املوارد البشرية على مر السنوات
السابقة .وانصب التركيز على مجموعة مختارة من
اجملاالت االستراتيجية التي شملت تعزيز التطوير
الوظيفي ،مع االهتمام على وجه اخلصوص بالتطوير
الوظيفي والتنقل والتركيز بصورة ملموسة على
تطبيق الالمركزية.
واستجابة للعديد من الطلبات من املوظفني ،قدمنا
إطارا ً للتطوير الوظيفي ودليالً للتطوير الوظيفي خالل
االجتماع العاملي للموظفني الذي عقد في فبراير/
شباط  ،2016وقمنا كذلك بتعميمهما من خالل
حلقات عمل أقيمت في املقر وفي املكاتب القطرية
التابعة للصندوق .ويدعم اإلطار املوظفني في تخطيط
حياتهم الوظيفية وإدارتها وتطويرها ويساعد في
الوقت نفسه الصندوق على زيادة مرونة قوته العاملة
وقدرتها على التنقل.
وبذل الصندوق جهودا ً خاصة في مجال التنقل من
خالل مشروع رائد للمساعدة على بلورة عملية للتنقل
اجلغرافي الوظيفي .ويتوافق ذلك مع خططنا لتطبيق
الالمركزية ،وسوف يساعد على متكني الصندوق من
الوفاء باالحتياجات املتطورة أثناء حتولنا نحو زيادة
حضورنا القطري.
ويتيح لنا إطار سياسة املوارد البشرية في
التكيف دوما ً مع البيئة املتغيرة.
الصندوق بشكل عام
ُّ
موسع في االستعراض الذي
وساهم الصندوق بدور
َّ
أجرته جلنة اخلدمة املدنية الدولية جملموعة عناصر
األجر لفئات الوظائف الفنية وما فوقها ،وهو بصدد
تنفيذ التغييرات التي أدخلتها اجلمعية العامة في
قرار اعتمدته في ديسمبر/كانون األول  .2015ونكفل
من خالل جهود االتصال على نطاق الصندوق إملام
املوظفني متاما ً بتلك التغييرات .وفي غضون ذلك،
نُنقح إجراءات تنفيذ املوارد البشرية بالتشاور الكامل
مع أصحاب املصلحة املعنيني ،ونقوم بإدراج إجراءات
منقحة في املستودع التفاعلي املتاح للموظفني
على شبكة اإلنترنت.

قياس النتائج وحتسينها

وتطلب تنفيذ قرار اجلمعية العامة تغييرا ً جوهريا ً في
نُظم تكنولوجيا معلومات املوارد البشرية ،واستفدنا
من ذلك في إجراء استعراض شامل ملمارساتنا اخلاصة
باملوارد البشرية .والهدف من ذلك هو تعزيز التكنولوجيا
احلالية وتطوير تطبيقات جديدة مواكبة ألحدث
التطورات ووظائف للخدمة الذاتية تساعد املديرين
على اختيار وإدارة القوة العاملة ،وتساعد املوظفني في
املقر وفي املكاتب القطرية على إدارة استحقاقاتهم.
وتتحقق كفاءات كثيرة من خالل هذا التحول التقني
الرئيسي ويتراوح ذلك بني ضمان اتساق تطبيق سياسة
املوارد البشرية ونظام غير ورقي أقل عرضة لألخطاء
وإنشاء مستودع مركزي للمعلومات والوثائق ميكن
الرجوع إليه بسهولة ويخضع للمراجعة.
وحقق الصندوق تقدما ً كبيرا ً في نقل املسؤوليات
والقدرات اخلاصة باملوارد البشرية إلى مكاتبه القطرية.
وتشمل اخلطة املؤسسية لالمركزية في الصندوق التي
قدمت إلى اجمللس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول
ِّ
 2016عملية منظمة إلعادة التوازن في التوظيف بني
املقر واملكاتب القطرية .وتشمل عملية إعادة التوازن
توسيع احلضور امليداني عن طريق زيادة صالحياته
من خالل حتول مواز ٍ وكفاءات في التكاليف في املقر،
وسيستمر ذلك طوال فترة التجديد العاشر للموارد.
ونتوقع أيضا ً زيادة وظائف البرامج القطرية والوظائف
اإلدارية في املكاتب القطرية احلالية وتعيني عدد من
املوظفني التقنيني واملتخصصني في امليدان.
وفي  31ديسمبر/كانون األول  ،2016بلغ عدد
موظفي املكاتب القطرية التابعة للصندوق في
جميع أنحاء العالم  28موظفا ً دوليا ً من الفئة الفنية،
و 5موظفني فنيني مبتدئني ،و 43موظفا ً وطنيا ً ،و24
موظفا ً من فئة اخلدمات العامة.
شعبة املوارد البشرية 86
وفي عام  ،2016عاجلت ُ
عملية تعيني موظفني في الفئة الفنية وما فوقها؛
وبلغ متوسط مدة التعيني  78يوما ً.

وفيما يلي اإلحصاءات املتعلقة بأعداد املوظفني في
 31ديسمبر/كانون األول :2016
•بلغ مجموع عدد املوظفني ،مبن فيهم املوظفون
الفنيون املبتدئون.611 ،
•يشغل  336موظفا ً من مجموع هذا العدد
وظائف من الفئة الفنية والفئات العليا ،و 43في
فئة املوظفني الوطنيني ،و 24في فئة اخلدمات
العامة الوطنية ،و 208في فئة اخلدمات العامة.
•شملت فئات املوظفني الوطنيني وموظفي
الفئة الفنية والفئات العليا مواطنني من 94
دولة عضواً.
•شكلت النساء  33في املائة من نواب رئيس
الصندوق املساعدين ،و 45في املائة من الفئة
الفنية والفئات العليا ،و 26في املائة من
فئة املوظفني الوطنيني ،و 82في املائة من فئة
اخلدمات العامة.
• ُتثل النساء إجماال ً  57في املائة من موظفي
الصندوق.
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بيانات التمويل وتعبئة املوارد

املوارد في عام 2016

يستمد الصندوق متويله األساسي من عدة مصادر.
وتشمل هذه املصادر أساسا ً مساهمات من الدول
األعضاء واجلهات املانحة األخرى ،وإيرادات االستثمار،
وتقدم مساهمات
والتدفقات العائدة من القروض.
َّ
الدول األعضاء من خالل جتديدات منتظمة للموارد
كل ثالث سنوات .وتطلب الدول األعضاء من الصندوق
املقدمة إلى أطراف ثالثة في شكل
إدارة مساهماتها
َّ
أموال متممة .وسعيا ً إلى االستفادة من مصادر
غيرت
التمويل ومواصلة بناء قاعدة موارد الصندوقَّ ،
املنظمة أيضا ً منوذجها املالي كي يشمل االقتراض
السيادي كأداة لتعبئة املوارد.

التجديد العاشر ملوارد الصندوق
()2018-2016

كان عام  2016السنة األولى في التجديد العاشر ملوارد
الصندوق (التجديد العاشر) .واستمر خالل السنة
تطور الصندوق  -وهو تطور بدأ في فترة التجديد
التاسع ( )2015-2013وحدده اإلطار االستراتيجي
 - 2025-2016نحو حتسني منوذج العمل الذي يعترف
باحلاجة إلى نُهج جديدة وابتكارية ،واحلاجة أيضا ً إلى
زيادة املوارد من أجل بلوغ الغايات الطموحة ألهداف
التنمية املستدامة.
وحتققت بشكل عام خالل عام  2016نتائج قوية
في كل التزامات التجديد العاشر .وواصل الصندوق
توسيع حضوره القطري ،وبلغ عدد مكاتبه القطرية
العاملة  40مكتبا ً (انظر اخلريطة داخل الغالف
األمامي) .واستمر الصندوق أيضا ً في معاجلة
التحديات اخلاصة بكل سياق محدد ،وميضي في
املسار السليم نحو الوفاء بالتزامه بتعميم القضايا
تغير املناخ ،والتغذية ،واملساواة بني
الرئيسية ،مثل
ُّ
اجلنسني ،في كل األنشطة التي يدعمها.
وقمنا بتطوير نُهج متباينة تناسب االحتياجات
القطرية املتنوعة .ووافق اجمللس التنفيذي في عام
محددة لالنخراط في
 2016على استراتيجيات
َّ
البلدان املتوسطة الدخل ،والبلدان التي تعاني

>

أوضاعا ً هشة ،إلى جانب استعراض لنظام الصندوق
لتخصيص املوارد على أساس األداء .وفي الوقت
نفسه ،يدرك الصندوق متام اإلدراك أن متكني الدول
األعضاء من حتقيق غايات أهداف التنمية املستدامة
يتطلب االستمرار في التطور والتحول لتوفير القيادة
العاملية في القضاء على الفقر الريفي.
ويجب أن يكون الصندوق ُمجهز ا ً من الناحية
ِ
ومنحه ولزيادة
املالية لتوسيع برنامج قروضه
برنامج عمله الذي يشمل متويالً مشتركا ً من
الشركاء واحلكومات .وساهم التجديد التاسع في
حتويل الصندوق نحو برنامج أكبر للقروض واملِنح.
وفي ظل االلتزام القوي من الدول األعضاء وتنفيذ
آليات جديدة للتمويل املشترك ،يسعى الصندوق
إلى تنفيذ برنامج عمل قيمته  7.3مليار دوالر
أمريكي في فترة التجديد العاشر.
وباإلضافة إلى زيادة حجم احلافظة ،قام الصندوق
بإدخال نُهج جديدة لتحويل أثر برنامج عمله وحتسينه،
مبا يشمل االبتكار ،والتعلم ،وتوسيع النطاق .ويعني
ذلك مزيدا ً من األثر لكل دوالر يتم إنفاقه :توسيع
املشروعات والبرامج والسياسات الناجحة وتكييفها
ومواصلتها من خالل الشراكات والتغيير املؤسسي
والتنظيمي ،وحتسني إدارة النتائج.
وواكب تنفيذ برنامج عمل أكبر وأوسع أثرا ً إدخال
حتسينات كبيرة على إدارة أنشطة الصندوق .من
ذلك على سبيل املثال أن الصندوق جعل خطته
لتطبيق الالمركزية جزءا ً أساسيا ً من تعزيز الفعالية
املؤسسية إلى جانب حتسني إدارة املوارد البشرية،
وحتقيق زيادات في كفاءة نُظم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،واإلبالغ املالي واإلدارة املالية.

وقت التغذية في مزرعة األسماك في باكسي.

الو :مشروع اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز اإلنتاجية
©IFAD/GMB Akash
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اجلدول 2

الصندوق في حملة سريعة2016-1978 ،

أ ،ب

األنشطة التشغيليةج ،د
املوافقات على القروض و ِمنح إطار القدرة على حتمل الديون

عدد البرامج واملشروعات

مباليني الدوالرات األمريكية

القيمة

املِنح املعتمدة
العدد

2013

2012

2014

2015

33

25

26

39

24

1 037

960.7

731.1

625.8

1 227.6

737.3

17 106.3

90

63

64

70

53

2 738

71.5

50.0

50.6

73.6

56.9

1 100.6

1

10

10

15

5

41

103.0

83.0

94.1

29.0

314.0

759.4

1 395.3

823.2

18 520.9

1 063.6

164.1

11 328.9

103.2

8 622.8

34.1

1 783.4

القيمة

مباليني الدوالرات األمريكية

القيمة

مباليني الدوالرات األمريكية

4.9

مباليني الدوالرات األمريكية

1 037.1

884.1

420.3

329.8

238.4

153.3

207.1

128.0

861.7

183.0

87.8

4.5

21.2

حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب احليازات الصغيرة
العدد

املمولة
مجموع العمليات
ّ
من قروض ومِنح الصندوق
التمويل املش َترك

مباليني الدوالرات األمريكية

مصادر متعددة األطراف
مصادر ثنائية

منظمات غير حكومية
مصادر أخرى

ه

مساهمات محلية
مجموع تكلفة البرامج واملشروعاتو
البرامج واملشروعات

مباليني الدوالرات األمريكية
مباليني الدوالرات األمريكية

عدد البرامج واملشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ
عدد البرامج واملشروعات املنجزة

عدد البرامج واملشروعات املعتمدة التي تعود إلى مبادرة من الصندوق
عدد البلدان/األقاليم املتلقية (احلافظة اجلارية)

مصروفات القروض
مصروفات مِنح إطار القدرة على حتمل الديون
مدفوعات سداد القروضز
العضوية واإلدارة
الدول األعضاء  -في نهاية الفترة

مباليني الدوالرات األمريكية
مباليني الدوالرات األمريكية
مباليني الدوالرات األمريكية

املوظفون الفنيون  -في نهاية الفترة

ح ،ط

2016

2016-1978

3.5

-

0.9

-

4.0

56.0

80.5

34.9

104.9

180.7

22.9

866.7

599.5

552.7

601.0

925.5

411.8

14 731.9

2 003.0

1 720.2

1 552.9

3 319.7

1 350.8

43 602.8

256

241

224

231

211

-

21

43

45

29

36

795

32

24

26

36

23

869

99

98

99

98

97

-

534.5

482.6

484.7

486.6

539.3

10 428.4

118.6

142.6

157.4

125.6

123.9

805.9

267.5

261.1

271.3

320.8

299.3

5 688.8

167

169

172

173

176

-

312

321

344

364

379

-

املصادر :نظام امل ِنح واملشروعات االستثمارية ،والقوائم املالية للصندوق للفترة  ،2016-1978والنظام احملاسبي للصندوق.
أ تعي قروض الصندوق ِ
ومنح إطار القدرة على حتمل الديون املقدمة إلى البرامج واملشروعات بوحدات حقوق السحب اخلاصة .وتيسيرا ً على القارئ ،تُعرض اجلداول
َّ
واألشكال البيانية واألرقام مبا يعادلها بالدوالر األمريكي وفقا ً لتقرير رئيسي الصندوق عن كل برنامج أو مشروع معتمد من اجمللس التنفيذي .وترجع أي فروق في اجملاميع
إلى تقريب األرقام.
ب تشمل أرقام الفترة  1995-1986البرنامج اخلاص للبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى واملتأثرة باجلفاف والتصحر.
ج

تُستبعد البرامج واملشروعات امللغاة متاماً .ويستبعد اعتماد متويل جتهيز البرامج.

ه

تشمل التمويل اجلماعي أو التمويل من خالل ترتيبات مماثلة ،والتمويل من موارد القطاع اخلاص ،والتمويل غير املؤكد وقت صدور موافقة اجمللس التنفيذي.
تشمل ِمنح إطار القدرة على حتمل الديون ِ
ومنح املكونات ،وتستبعد منها املِنح غير املرتبطة مبشروعات استثمارية.

ح

الوظائف املعتمدة (باستثناء منصبي رئيس الصندوق ونائب رئيس الصندوق).

د

و
ز

ط
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برنامج إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب احليازات الصغيرة املعتمد في عام  2011لسيراليون يخضع إلشراف الصندوق وميوَّل بالكامل مبنحة من البرنامج العاملي للزراعة
واألمن الغذائي .ويحتسب البرنامج ضمن عدد البرامج واملشروعات وإن كان غير ممول من الصندوق.

ترتبط مدفوعات سداد القروض بأصول القروض وفوائدها وتشمل املبالغ املسددة نيابة عن البلدان املشمولة مببادرة ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون.
تشمل املوظفني الوطنيني من الفئة الفنية في املكاتب القطرية.

بيانات التمويل وتعبئة املوارد

وفي  31ديسمبر/كانون األول  ،2016تعهد 100
بلد باملساهمة مبا مجموعه  1.127مليار دوالر أمريكي
في التجديد العاشر ،وبلغت وثائق املساهمات
املودعة (مبا فيها املدفوعات التي لم يسبقها إيداع
وثائق مساهمة)  906ماليني دوالر أمريكي ،أي 80
في املائة من مجموع التعهدات املستلمة .وبحلول
نفس املوعد ،بلغت حصص التعويض عن إطار القدرة
على حتمل الديون  2.9مليون دوالر أمريكي ،بينما بلغ
إجمالي تعويض إطار القدرة على حتمل الديون نحو
 3.4مليون دوالر أمريكي ،لتصل الفجوة بذلك إلى نحو
 0.5مليون دوالر أمريكي.

تعبئة املوارد اإلضافية

ُت ِّدد مبادرة الصندوق لتعبئة املوارد اإلضافية اجتاها ً
استراتيجيا ً الستكشاف خيارات التمويل اجلديدة .ووجه
إطار االقتراض السيادي الذي مت وضعه في عام 2015
مفاوضات االقتراض السيادي التي أجراها الصندوق
في عام  2016لتحقيق املستوى املستهدف لبرنامج
واحملدد له مبلغ
القروض واملِنح لفترة التجديد العاشر
َّ
 3.2مليار دوالر أمريكي.
وحصل الصندوق من خالل االتفاق اإلطاري املو َّقع
مع مصرف التنمية األملاني في عام  2015على خط
ائتماني يصل إلى  400مليون يورو لتمويل برنامج
القروض واملِنح .وفي ديسمبر/كانون األول  ،2016مت
توقيع اتفاق القروض الفردية الثالث مببلغ  100مليون
يورو مع مصرف التنمية األملاني .وفي عام  2016أيضا ً،
بدأنا التفاوض على اتفاق مع الوكالة الفرنسية
للتنمية من أجل قرض قيمته  200مليون يورو.

الشراكات اجلديدة

وافق الصندوق خالل السنة على مذكرة تفاهم جديدة
مع املصرف األوروبي لالستثمار ،وو َّقع إعالن نوايا مع
الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية في
وجدد اتفاقات الشراكة مع إيطاليا وسويسرا.
أملانيا،
َّ
وبادر الصندوق أيضا ً بعملية إحياء الشراكات مع
مصرف التنمية األفريقي والبنك اإلسالمي للتنمية
من خالل فعاليات موائد مستديرة أقيمت في مقر
الصندوق في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني
 2016على التوالي.

وخالل عام  ،2016عمل الصندوق على حتديد
وإنشاء مرافق استراتيجية جديدة لتحسني العمل
وطورت ثالثة
مع املؤسسات اخليرية كجهات شريكة.
ِّ
مرافق جديدة وعرضت على اجمللس التنفيذي بهدف
بناء قدرات املوظفني احملليني ،والدفع نحو زيادة االبتكار،
وزيادة االنخراط مع القطاع اخلاص الريفي.
كما استعرض الصندوق استراتيجيته بشأن
الشراكات لفترة التجديد العاشر وقام بتحديثها من
أجل ضمان التركيز على الشراكات االستراتيجية
املطلوبة لتحقيق غاياتنا وأهدافنا لفترة التجديد
العاشر ،والتطلع إلى األجل األطول وجدول أعمال عام
 .2030وكما جاء في تقرير الفعالية اإلمنائية للصندوق،
حتسن أداء الشراكات حتسنا ً كبيرا ً في السنوات األخيرة،
َّ
ص ِّنف  97في املائة من البرامج القطرية بتقدير
حيث ُ
رض إلى حد ما أو أفضل من ذلك في بناء الشراكات
ُم ٍ
في استقصاء العمالء لعام .2016

األموال املتممة

األموال املتممة هي موارد املِنح التي يديرها الصندوق
بناء على طلب املانحني لصالح الدول األعضاء من
ً
البلدان النامية .وتستخدم هذه األموال عموما ً في
محددة أو لدراسات
مبادرات التمويل املشترك ملشروعات
َّ
أو ملبادرات مساعدة تقنية ،ولدعم برنامج الصندوق
للموظفني الفنيني املبتدئني على النحو الذي تبينه
االتفاقات بني الصندوق واجلهات املانحة املعنية.
وو َّقع الصندوق في عام  2016اتفاقات أموال
متممة جديدة مع الدامنرك ،وإستونيا ،واالحتاد األوروبي،
ومنظمة األغذية والزراعة ،والبرنامج العاملي للزراعة
واألمن الغذائي ،ومرفق البيئة العاملية ،وأملانيا،
وآيرلندا ،واليابان ،وجمهورية كوريا ،وهولندا .ومن
أمثلة األنشطة التي سيجري دعمها في إطار هذه
االتفاقات متويل دامنركي مشترك ملشروع التحديث
الزراعي والوصول إلى األسواق والصمود في جورجيا،
مع التركيز بصفة خاصة على تدخالت لتهيئة فرص
العمل وريادة املشروعات لشباب الريف؛ ودعم ياباني
لسد الفجوة بني املساعدة اإلنسانية والتنمية
واملساهمة في إنعاش اإلنتاج الزراعي في املناطق
سبل
املتضررة بأزمة فيروس إيبوال في ليبريا ،وحتسني ُ
كسب عيش املشردين داخليا ً في شمال شرق نيجيريا
بالتعاون مع املشروعات االستثمارية التي ينفذها
الصندوق في هذه األقاليم وبالشراكة مع منظمة
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األغذية والزراعة ومنظمة أوكسفام؛ واتفاقات مو َّقعة
مع االحتاد األوروبي وأملانيا وآيرلندا وهولندا بالنيابة عن
االئتالف الدولي املعني باألراضي من أجل دعم تنفيذ
استراتيجية االئتالف للفترة .2020-2016
وترتبط أكبر نسبة من األموال املتممة اجلديدة
بسبع ِمنح جديدة من مرفق البيئة العاملية متت
املوافقة عليها متاما ً في عام  2016لدعم جهود تعميم
االعتبارات املناخية والبيئية في البرامج االستثمارية
املقدمة من البرنامج
للصندوق؛ وترتبط أيضا ً باألموال
َّ
العاملي للزراعة واألمن الغذائي لتمويل تدخالت
مرتبطة بالتغذية في جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،والبدء في تصميم مبادرات الوسط املفقود
ملالي وشرق أفريقيا.
وحشد الصندوق إجماالً ما مجموعه  93.3مليون
دوالر أمريكي من األموال املتممة خالل السنة ،وتلقى
 101.1مليون دوالر أمريكي من املدفوعات في إطار هذه
االتفاقات وغيرها من االتفاقات اجلارية التي ساهمت بدور

كبير في حتقيق أهداف التمويل املشترك التي حددها
الصندوق ،ودعم أنشطته غير اإلقراضية ،وانخراطه في
السياسات على الصعيد العاملي .ويبني اجلدول  3األموال
املتممة التي استلمها الصندوق خالل عام .2016

احلافظة اجلارية

بلغت قيمة استثمارات الصندوق في البرامج
واملشروعات اجلارية في املناطق الريفية  6مليارات دوالر
أمريكي في عام ( 2016اجلدول  .)4وبلغ عدد البرامج
واملشروعات العاملة في جميع أنحاء العالم في نهاية
السنة  211برنامجا ً ومشروعا ً بتمويل من الصندوق
بالشراكة مع  97حكومة متلقية (انظر اخلريطة
والشكل البياني داخل الغالف األمامي) .وبلغ التمويل
املقدمة من مصادر محلية
املشترك اخلارجي واألموال
َّ
للحافظة اجلارية  7.3مليار دوالر أمريكي ،ليصل بذلك
مجموع قيمة هذه البرامج واملشروعات إلى 13.4
مليار دوالر أمريكي.

اجلدول 3

موجز األموال املتممة املستلمة في عام 2016

املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

أ

اجلهة املانحة
االحتاد األوروبي

منظمة األغذية والزراعة

الصندوق االستئماني املتعدد الشركاء (التمكني االقتصادي
للمرأة الريفية)  -النرويج ،السويد
فريق تقييم األمم املتحدة

البرنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي
مرفق البيئة العاملية
كندا

الدامنرك

إستونيا

فنلندا
فرنسا

أملانيا

-

12.4

34.9

47.3

-

0.4

0.2

0.6

-

-

0.3

0.3

-

-

0.02

0.02

-

9.1

-

9.1

-

15.1

-

15.1

-

3.6

-

3.6

برنامج املوظفني التمويل املشترك
الفنيني املبتدئني (باستثناء التمويل
املشترك املوازي)

-

6.2

-

6.2

-

-

0.05

0.05

0.2

-

-

0.2

-

-

1.1

1.1

0.7

1.0

0.3

حكومة الفلمنك
آيرلندا

-

1.1

1.1

1.1

-

1.1

0.2

3.7

-

3.9

-

2.1

-

2.1

-

إيطاليا
اليابان

لكسمبرغ

هولندا

جمهورية كوريا

-

-

0.5

0.5

0.8

1.4

3.0

5.2

-

1.2

0.8

2.0

سويسرا

0.5

-

0.3

0.8

ب

1.9

56.3

42.9

101.1

اجملموع

النظم املالية في الصندوق.
املصدرُ :
	أ
	ب
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املساعدة
املواضيعية
والتقنية

اجملموع

حوِّلت املبالغ املستلمة بعمالت غير الدوالر األمريكي بسعر الصرف السائد في نهاية العام بتاريخ  31ديسمبر/كانون األول .2016

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

بيانات التمويل وتعبئة املوارد

وبلغت قيمة احلافظة اجلارية للعمليات املمولة
باملِنح  196.3مليون دوالر أمريكي في نهاية عام
 ،2016ونُفذت ِ 177منحة في  134بلدا ً .وتدعم ِمنح
الصندوق القائمة بذاتها مجاالت البحوث واالبتكار
والتغيير املؤسسي والتكنولوجيا املناصرة للفقراء.
وترتبط هذه املِنح ارتباطا ً وثيقا ً ببرامجنا القطرية
وتدعم في كثير من األحيان الصالت بني مختلف
املبادرات في البلد املعني .وتشمل اجلهات املتلقية
ِ
للمنح منظمات البحوث ،ومراكز االمتياز املعنية
باحلد من الفقر الريفي ،واملنظمات غير احلكومية،
واحلكومات ،ومنظمات القطاع اخلاص واجملتمع
املدني( .انظر الصفحة  76في القرص املدمج ملزيد
من املعلومات عن برامج ِمنح الصندوق ولقراءة
قصص من امليدان).

التمويل املشترك للبرامج واملشروعات
التي يدعمها الصندوق

املقدم من شركائنا قيمة
يزيد التمويل املشترك
َّ
التدخالت اإلمنائية التي ندعمها .ويشمل هذا التمويل
املشترك موارد من جهات مانحة ثنائية ومتعددة
األطراف ،ومساهمات محلية من احلكومات املتلقية
ومن النساء والرجال الذين يشاركون في املشروعات.
وتتأثر مستويات التمويل املشترك بعوامل خارجية
كثيرة ،وميكن أن تتفاوت تفاوتا ً كبيرا ً من سنة إلى
أخرى .وفي عام  ،2016شكلت املساهمات احمللية
 71.5في املائة من التمويل املشترك املعتمد للبرامج
واملشروعات اجلديدة وبلغ مجموعه  411.8مليون دوالر
أمريكي (اجلدول  2والشكل البياني .)7
ويبني الشكل البياني  8اجلهات اخلمس عشرة األولى
املتعددة األطراف املشاركة حتى اآلن في متويل البرامج
واملشروعات التي تعود إلى مبادرة من الصندوق .ويأتي
على رأس على هذه اجلهات صندوق األوبك للتنمية
الدولية ،ومصرف التنمية األفريقي ،والبنك الدولي
لإلنشاء والتعمير (التابع جملموعة البنك الدولي)،
والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي .وميثل
التمويل املشترك من هذه اجلهات األربع مجتمع ًة أكثر
من  50في املائة من مجموع التمويل املشترك املتعدد
األطراف البالغ  3.1مليار دوالر أمريكي.

ويُص ِّنف الشكل البياني  9اجلهات املانحة الثنائية
املشاركة في متويل البرامج واملشروعات التي تُنفذ
مببادرة من الصندوق وبدعم منه ،وعلى رأسها إسبانيا،
وقدمت هذه البلدان
وفرنسا ،وأملانيا ،وهولندا ،وبلجيكاَّ .
مجتمع ًة أكثر من  70في املائة من مجموع التمويل
املشترك الثنائي للمشروعات التي تعود إلى مبادرة من
الصندوق ،وتبلغ قيمتها  1.1مليار دوالر أمريكي منذ
بداية عملنا في عام .1978

البلدان ذات األولوية والتمويل املشترك
اإلقليمي

ما زلنا نعطي أولوية املساعدة ألقل البلدان منوا ً
والبلدان التي ينخفض فيها مستوى األمن الغذائي.
وخصصنا  54في املائة من متويل البرامج واملشروعات
في عام  2016لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل
املنخفض (حسب تصنيف منظمة األغذية والزراعة)
و 39في املائة للبلدان التي تصنفها األمم املتحدة بأنها
أقل البلدان منوا ً .ومن املنظور اإلقليمي ،تلقت البلدان
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أكثر من 42
في املائة من التمويل اجلديد للبرامج واملشروعات في
عام  .2016ويبني اجلدول  6التمويل حسب اإلقليم في
الصندوق منذ عام .1978

التمويل حسب القطاع

يبني الشكل البياني  11طريقة توزيع االستثمارات في
وميول ما يقرب من
حافظتنا اجلارية حسب القطاع.
َّ
ثلث حافظتنا الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية لتمكني
املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة من زيادة إنتاجيتهم
وإدارة مواردهم الطبيعية احليوية بصورة أكثر استدامة
وميول  16في املائة تقريبا ً من األموال
ومبزيد من الكفاءةِّ .
التي نستثمرها حاليا ً أعمال تعزيز األسواق والبنية
األساسية املرتبطة بها .ويساهم ذلك بدور أساسي
في متكني املزارعني الفقراء من الوصول إلى األسواق
وكسب دخل الئق من إنتاجهم .وميثل التمويل الريفي
 12في املائة من األموال املستثمرة لضمان وصول
النساء والرجال الريفيني إلى اخلدمات املالية ،مثل
االئتمانات واملدخرات والتأمني ،ولبناء أعمالهم وإدارة ما
يتعرضون له من مخاطر.
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اجلدول 4
حافظة البرامج واملشروعات اجلارية حسب اإلقليم

أ

في نهاية ديسمبر/كانون األول 2016

اإلقليم

أفريقيا الغربية والوسطى

أفريقيا الشرقية واجلنوبية
آسيا واحمليط الهادي

أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

اجملموع

ج

عدد البرامج
واملشروعات

التمويل املق َّدم من الصندوق
(ماليني الدوالرات األمريكية)

41

1 244.4

44

1 471.0

61

2 052.5

ب

31

511.2

34

754.2

212

6 033.3

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.
	أ
تتألف احلافظة اجلارية من البرامج واملشروعات املعتمدة التي بدأ تنفيذها ولكنها لم تكتمل بعد.

املبالغ احملددة وفقا ً لتقرير رئيس الصندوق عن كل برنامج أو مشروع معتمد من اجمللس التنفيذي .وتشمل املبالغ القروض ِ
ومنح إطار القدرة على حتمل الديون واملِنح القطرية
للمشروعات االستثمارية .وال تشمل املنح غير املرتبطة ببرامج ومشروعات.

	ب

	ج

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

الشكل البياني 6

حافظة الصندوق املستمرة 2016-2011

املبالغ مبليارات الدوالرات األمريكية
7

2011

6
5
4
3
2
1
0
ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮك

ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
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2012

2013

2014

2015

2016

بيانات التمويل وتعبئة املوارد

تخصيص التمويل للبرامج واملشروعات
حسب الوسائل والشروط

املقدمة بشروط تيسيرية للغاية
ما زالت القروض
َّ
تشكِّ ل اجلانب األكبر من متويلنا للبرامج واملشروعات
االستثمارية (اجلدول .1)7
وقدم الصندوق  40في املائة
َّ
تقريبا ً من التمويل اجلديد املعتمد خالل السنة في
شكل قروض بشروط تيسيرية للغاية مبا مجموع
قيمته  291.9مليون دوالر أمريكي .وبلغت نسبة
القروض
املقدمة بشروط عادية  24.5في املائة من
َّ
املقدمة بشروط مختلطة
القروض
وتليها
اجملموع،
َّ
ِ
التي بلغت نسبتها  21.6في املائة ،ومنح إطار القدرة
على حتمل الديون التي بلغت نسبتها  14.3في املائة
(الشكل البياني .)12
ومتثل القروض املقدمة بشروط تيسيرية للغاية
ِ
ومنح إطار القدرة على حتمل الديون  72في املائة
من اجملموع التراكمي حلافظة متويلنا منذ عام ،1978
أي بأكثر من ثلثي النسبة املستهدفة احملددة في
سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق .ويبني
اجلدول  8استثماراتنا حسب الشروط واألقاليم.

املصروفات

بلغت املبالغ املصروفة من قروض الصندوق ِ
ومنح
إطار القدرة على حتمل الديون  663.2مليون دوالر
أمريكي في عام ( 2016اجلدوالن  9و  .)10ووصلت
املبالغ التراكمية املصروفة من قروض البرنامج
العادي خالل الفترة من  1979إلى  2016إلى
 10 428.4مليون دوالر أمريكي متثل  74في املائة من
االلتزامات الفعلية في نهاية عام ( 2016اجلدول
 .)11ويقابل ذلك  9 889.1مليون دوالر أمريكي من
املبالغ املصروفة في نهاية عام  ،2015أي ما ميثل أيضا ً
 74في املائة من االلتزامات الفعلية.

اجلدول 5

متويل البرامج واملشروعات التي يدعمها الصندوق2016 -1978 ،

املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية
الصندوق

أ

متويل مشترك

ب

متويل محلي

اجملموع

ج ،د

عدد البرامج واملشروعات

هـ

2006-1978

2009-2007

2012-2010

2015-2013

2016

2016-1978

9 431.9

1 735.9

2 717.5

2 881.8

774.9

17 542.0

7 061.7

1 027.3

1 437.0

1 638.8

164.1

11 328.9

8 985.2

918.8

2 336.8

2 079.2

411.8

14 731.9

25 478.8

3 682.1

6 491.3

6 599.8

1 350.8

43 602.8

730

94

99

90

24

1 037

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.
	أ
احملددة وفقا ً لتقرير رئيس الصندوق عن كل برنامج ومشروع معتمد من اجمللس التنفيذي .ويشمل متويل البرامج واملشروعات القروض ومنح إطار القدرة على
املبالغ
َّ
حتمل الديون واملنح القطرية للمشروعات االستثمارية.
	ب
	ج
	د

يشمل التمويل املشترك الذي قد ال يكون قد تأكد وقت صدور موافقة اجمللس التنفيذي.
ميكن أن يشمل مجموع مبالغ التمويل اإلضافي للبرامج واملشروعات املعتمدة من قبل.

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
هـ
ال يشمل البرامج واملشروعات التي أُلغيت متاما ً أو أُبطلت.

11
يقدم الصندوق قروضه بخمسة أنواع مختلفة من شروط اإلقراض :قروض بشروط تيسيرية للغاية ال ت ُّمل عليها أي فوائد ،ولكن يفرض عليها رسم خدمة بواقع  0.75في
ِّ
مشددة ال ت ُّمل عليها أي فوائد ،ولكن يفرض عليها رسم خدمة بواقع  0.75في املائة،
وتسدد على  40سنة؛ وقروض بشروط
املائة،
وتسدد على  20عاما ً؛ وقروض بشروط
َّ
َّ
َّ
متوسطة وبسعر فائدة متغيِّر يعادل  50في املائة من سعر الفائدة املرجعي
وتسدد على  20عاما ً؛ وقروض بشروط عادية يُفرض عليها سعر فائدة متغير مساوٍ لسعر الفائدة
َّ
املرجعي
حمل عليها رسم خدمة بواقع  0.75في املائة سنويا ً باإلضافة إلى الفرق
وتسدد على مدة تتراوح بني  15و 18عاما ً؛ وقروض بشروط مختلطة بدون أي فائدة ،ولكن ي ُ ّ
َّ
املتغيِّر في سعر الفائدة،
وتسدد على  20عاما ً.
َّ
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الشكل البياني 7

التمويل املشترك للبرامج واملشروعات التي يدعمها الصندوق2016 ،

احلصة من اجملموع البالغ  576.0مليون دوالر أمريكي

ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ

 411.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %71.5 -

ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف

 103.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %17.9 -

ﺛﻨﺎﺋﻲ

 34.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %5.9 -

ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى

 22.9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %4.0 -

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

 4.0ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.7 -

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.

اجلدول 6

متويل الصندوق للبرامج واملشروعات حسب اإلقليم2016 -1978 ،

أ،ب

املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

2006-1978

2009-2007

2012-2010

2015-2013

2016

2016-1978

1 660.8
162

265.4
20

592.3
21

587.1
18

76.5
1

3 182.1
222

املبلغ اإلجمالي
عدد املشروعات والبرامج

1 683.6
135

447.5
20

619.9
17

669.0
16

232.9
5

3 653.0
193

املبلغ اإلجمالي
عدد املشروعات والبرامج

3 031.8
182

573.6
22

859.3
26

1 048.9
28

184.2
5

5 697.7
263

1 476.2
124

193.7
15

272.2
17

227.7
13

142.1
8

2 312.0
177

1 579.5
127

255.8
17

373.8
18

349.2
15

139.1
5

2 697.3
182

9 431.9

1 735.9

2 717.5

2 881.8

774.9

17 542.0

730

94

99

90

24

1 037

أفريقيا الغربية والوسطى
املبلغ اإلجمالي
عدد املشروعات والبرامج

أفريقيا الشرقية واجلنوبية
آسيا واحمليط الهادي

أمريكا الالتينية والكاريبي
املبلغ اإلجمالي
عدد املشروعات والبرامج

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
املبلغ اإلجمالي
عدد املشروعات والبرامج

مجموع التمويل املق َّدم من الصندوق

ج

مجموع عدد البرامج واملشروعات

د

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.
	أاملبالغ احملددة وفقا ً لتقرير رئيس الصندوق عن كل برنامج أو مشروع معتمد من اجمللس التنفيذي .ويشمل متويل البرامج واملشروعات القروض ِ
ومنح إطار القدرة على حتمل الديون
َّ
واملنح القطرية للمشروعات االستثمارية.
	ب
	ج

ميكن أن تشمل املبالغ اإلجمالية التمويل اإلضافي للمشروعات/البرامج املعتمدة من قبل.

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
	د
ال تشمل املبالغ البرامج واملشروعات التي أُلغيت متاما ً أو أُبطلت.
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الشكل البياني 8

التمويل املشترك من جهات مانحة متعددة األطراف للبرامج واملشروعات التي تعود إلى مبادرة من الصندوق2016 -1978 ،

أ

املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

100

0

300

200

400

500

700

600

ﺻﻨﺪوق اﻷوﺑﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  617.0 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %20.1
ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ  516.9 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %16.9

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ  259.9 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %8.5

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﳕﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  236.1 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %7.7
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ  223.3 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %7.3

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  218.2 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %7.1
ﺟﻬﺎت أﺧﺮىب  204.7 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %6.7

ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮي  129.3 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %4.2

اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  123.8 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %4.0
اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ  115.4 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %3.8

ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻐﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  108.8 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %3.6

ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  101.5 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %3.3

ﻣﺼﺮف أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  83.0 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ– %2.7

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ  70.1 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %2.3

ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  56.8 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %1.9

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.
	أ
مقدم إلى اجمللس التنفيذي .وترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام .ومتثل املبالغ والنسب املئوية
املبالغ احملددة وفقا ً لتقرير رئيس الصندوق عن كل برنامج أو مشروع
َّ
الواردة في الشكل البياني حصة كل جهة متعددة األطراف من مجموع التمويل املشترك املتعدد األطراف البالغ  3 064.5مليون دوالر أمريكي .وال تشمل األرقام مشاركة
اجلهات املتعددة األطراف في التمويل اجلماعي أو ترتيبات التمويل املماثلة.
	ب

تشمل اجلهات األخرى املشاركة في التمويل :مؤسسة تنمية األنديز ،والهيئة العربية لالستثمار الزراعي والتنمية ،وصندوق أفريقيا ،واملصرف العربي للتنمية االقتصادية
في أفريقيا ،ومصرف التنمية الكاريبي ،ومصرف االستثمار والتنمية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،والبرنامج العاملي
للزراعة واألمن الغذائي ،ومعهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة ،ومؤسسة التمويل الدولية ،ومنظمة العمل الدولية ،والصندوق االستراتيجي للمناخ،
وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة (املعروف حاليا ً باسم هيئة األمم املتحدة
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة [هيئة األمم املتحدة للمرأة]) ،وصندوق األمم املتحدة ملكافحة إساءة استعمال اخملدرات ،وبرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات،
وصندوق األمم املتحدة للسكان.

الشكل البياني 9

التمويل املشترك من الدول األعضاء املانحة (الثنائية) للبرامج واملشروعات التي تعود إلى مبادرة من الصندوق2016 -1978 ،

املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

أ

0

50

100

150

200

250

300

350

400

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  357.4 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – %32.4
ﻓﺮﻧﺴﺎ  119.9 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 10.9
أﳌﺎﻧﻴﺎ  102.1 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 9.3
ﻫﻮﻟﻨﺪا  98.6 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 8.9
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ  96.9 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 8.8
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة  80.6 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 7.3
اﻟﺴﻮﻳﺪ  48.9 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 4.4
ﻛﻨﺪا  40.1 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 3.6
اﻟﺪاﳕﺮك  31.1 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 2.8
اﻟﻨﺮوﻳﺞ  26.9 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 2.4
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  22.2 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 2.0
ﺳﻮﻳﺴﺮا  18.8 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 1.7
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  15.1 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 1.4
ﻓﻨﻠﻨﺪا  10.6 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 1.0
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  10.0 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 0.9
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  5.3 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 0.5
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ  4.6 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 0.4
آﻳﺮﻟﻨﺪا  4.1 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 0.4
اﻟﺼﲔ  3.0 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 0.3
اﻟﻴﺎﺑﺎن  2.9 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 0.3
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا  1.5 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 0.1
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ  0.7 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 0.1
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ  0.4 -دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ – % 0.0

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.
	أ
مقدم إلى اجمللس التنفيذي .وترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام .ومتثل املبالغ والنسب املئوية
املبالغ احملددة وفقا ً لتقرير رئيس الصندوق عن كل برنامج ومشروع
َّ
حصة كل جهة ثنائية في مجموع التمويل املشترك الثنائي البالغ  1 101.7مليون دوالر أمريكي .وال تشمل األرقام مشاركة اجلهات الثنائية في التمويل اجلماعي أو
ترتيبات التمويل املماثلة.
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الشكل البياني 10

املقدم من الصندوق إلى البرامج واملشروعات املعتمدة في عام 2016
التوزيع اإلقليمي للتمويل
َّ

أ

احلصة من اجملموع البالغ  774.9مليون دوالر أمريكي

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ

 76.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %9.9 -

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

 232.9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %30.1 -

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدي

 184.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %23.8 -

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

 142.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %18.3 -

اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأوروﺑﺎ

 139.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %18.0 -
	أ

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

الشكل البياني 11
متويل حافظة الصندوق اجلارية حسب القطاع (في نهاية )2016
اﻟﺰراﻋﺔ وإدارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔأ %35 -

اﻷﺳﻮاق واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ %16 -
أﺧﺮىب %13 -

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ %12 -

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ %9 -

دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت %8 -

اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺼﻐﺮى %8 -

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.
	أ
تشمل الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية الري ،واملراعي ،ومصايد األسماك ،والبحوث ،واإلرشاد ،والتدريب.
	ب

تشمل القطاعات األخرى االتصاالت ،والثقافة والتراث ،والتخفيف من الكوارث ،وإنتاج الطاقة ،والرصد والتقييم ،واإلدارة والتنسيق ،وإدارة
حاالت ما بعد األزمات.

الشكل البياني 12

قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِ
منح إطار القدرة على حتمل الديون2016 ،

أ

احلصة من اجملموع البالغ  737.3مليون دوالر أمريكي

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

 291.9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %39.6 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ

 180.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %24.5 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ

 159.0ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %21.6 -

ﹺﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن

 105.7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %14.3 -

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.
	أ
احملددة وفقا ً لتقرير رئيس الصندوق عن كل برنامج أو مشروع معتمد من اجمللس التنفيذي .وتشمل املبالغ قروض البرنامج العادي،
املبالغ
َّ
وقروض البرنامج اخلاص للبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى واملتأثرة باجلفاف والتصحر ،ومنح إطار القدرة على حتمل الديون.
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إدارة السيولة في الصندوق والتدفقات
النقدية والسياسات املالية

يدير الصندوق أمواالً نقدية واستثمارات مبا مجموعه
 1.8مليار دوالر أمريكي ،منها  1.3مليار دوالر أمريكي
لبرنامج العمل العادي ،و 0.5مليار دوالر أمريكي
للبرامج املتممة والصناديق االستئمانية .وازدادت
االستثمارات املدارة داخليا ً خالل عام  2016من  0.9مليار
دوالر أمريكي إلى  1مليار دوالر أمريكي ،أي ما ميثل 53
في املائة من مجموع األموال التي يديرها الصندوق.
وشمل ذلك جميع األموال املتممة واملقترضة وجزءا ً
من املوارد العادية.
ووصل حجم املعامالت النقدية في عام 2016
وسجلت زيادة ملحوظة
إلى  6مليارات دوالر أمريكيُ .
في معامالت الصندوق العادية التي بلغت  4.7مليار
دوالر أمريكي (مقابل  3.8مليار دوالر أمريكي في عام
 )2015بينما تراجعت االستثمارات غير املندرجة في
البرنامج العادي إلى  1.3مليار دوالر أمريكي (مقابل
 3مليارات دوالر أمريكي في عام  .)2015وجنمت الزيادة
في معامالت األموال العادية عن زيادة فعالية إدارة
االستثمارات الداخلية.

وعزز الصندوق إدارة اخملاطر التشغيلية عن طريق
َّ
تعزيز أمن عمليات املدفوعات وتطوير نظامني
ماليني رئيسيني لتخطيط املوارد املؤسسية .واهتم
الصندوق على وجه اخلصوص بضمان امتثال
معامالت الصندوق للوائح الداخلية واخلارجية.
وشهدت إدارة السيولة مزيدا ً من التحسني من خالل
تنفيذ هيكل منقح للحافظة وترشيد عملية جتديد
موارد احلسابات التشغيلية.
وفي ضوء الهيكل املتغير ملوارد الصندوقُ ،عززت
أيضا ً إدارة احلافظة والسيولة ،والقدرة على التنبؤ
بالتدفقات النقدية املالية والعمليات اإلشرافية من
أجل حتسني دعم اإلدارة االئتمانية للموارد املقترضة
ولضمان استدامة التدفقات النقدية الطويلة األجل
للصندوق .وأدمجت توصيات في االستعراض السنوي
لبيان سياسة االستثمار الذي وافق عليه اجمللس
التنفيذي في دورته املنعقدة في ديسمبر/كانون األول.
وفي هذا السياق ،أعادت املنظمة تصميم منوذجها
املالي لتوحيد التدفقات النقدية من مصادر التمويل
املتعددة ولتعزيز بناء السيناريوهات والتوقعات.

اجلدول 7

موجز قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض وموجز ِ
منح إطار القدرة على حتمل الديون2016 -1978 ،

أ

املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

مِنح إطار القدرة على حتمل الديون

املبلغ
عدد املِنح

قروض بشروط تيسيرية للغاية
املبلغ
عدد القروض

قروض بشروط متشددة
املبلغ
عدد القروض

قروض بشروط متوسطة
املبلغ
عدد القروض

قروض بشروط مختلطة
املبلغ
عدد القروض

قروض بشروط عادية
املبلغ
عدد القروض

املبلغ اإلجمالي
مجموع عدد القروض ومِنح إطار القدرة
ب ،ج
على حتمل الديون

2006-1978

2009-2007

2012-2010

2015-2013

2016

2016-1978

-

401.5
43

680.7
50

457.0
33

105.7
8

1 644.9
134

6 825.8
545

948.6
55

1 315.4
61

1 283.9
62

291.9
11

10 665.6
734

-

8.5
1

50.6
4

-

-

59.1
5

1 605.8
133

171.4
9

197.4
6

-

-

1 974.7
148

-

-

-

249.5
13

159.0
7

408.5
20

950.8
69

186.5
17

441.5
24

594.0
25

180.6
9

2 353.4
144

9 382.4

1 716.6

2 685.6

2 584.4

737.3

17 106.3

747

125

145

133

35

1 185

املصدر :نظام امل ِنح واملشروعات االستثمارية.
	أ
املبالغ احملددة وفقا ً لتقرير رئيس الصندوق عن كل برنامج أو مشروع معتمد من اجمللس التنفيذي .وتشمل املبالغ قروض البرنامج العادي ،وقروض البرنامج اخلاص للبلدان
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى واملتأثرة باجلفاف والتصحرِ ،
ومنح إطار القدرة على حتمل الديون .وتشمل املبالغ أيضا ً قرضا ً بشروط تيسيرية للغاية معتمدا ً في عام
 2005إلندونيسيا ،ويتألف من احلصيلة غير املستخدمة من أموال قرض معتمد في عام  1997بشروط متوسطة .وترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
	ب
ميكن متويل برنامج أو مشروع من أكثر من قرض أو من أكثر من ِمنحة من ِمنح إطار القدرة على حتمل الديون ،وميكن بالتالي أن يختلف عدد القروض وعدد ِمنح إطار القدرة على
حتمل الديون عن عدد البرامج أو املشروعات الواردة في جداول أخرى.
	ج
ال تشمل املبالغ القروض التي أُلغيت متاما ً أو أبطلت.
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ويواصل الصندوق القيام بدور رائد في جهود األمم نهج الصندوق في دعم تخفيف أعباء
املتحدة لتعظيم الكفاءة التشغيلية للخزانات ،الديون وإدارتها

ويشارك منذ عام  2008في رئاسة الفريق العامل
املعني بخدمات اخلزانة املشتركة التابع لشبكة
املالية وامليزانية .ونستضيف موقعا ً إلكترونيا ً
متخصصا ً يشكِّ ل املنتدى الرئيسي للتفاعل بني
خزانات األمم املتحدة .وترأس الصندوق االجتماع
وعقد االجتماع
السنوي املباشر للفريق لعام ُ .2016
باستضافة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
االجتماع في كوبنهاغن وضم ممثلني عن  30كيانا ً
من كيانات األمم املتحدة.

يساهم تخفيف الديون وإدارتها بدور هام في احلد من
الفقر .وواصل الصندوق في عام  2016تقدمي الدعم
الكامل للعمل على الصعيد الدولي من أجل معاجلة
الديون القائمة الواقعة على البلدان الفقيرة من خالل
مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة املثقلة بالديون.
وواصلنا أيضا ً استخدام إطار القدرة على حتمل الديون
لضمان عدم تراكم الديون في املستقبل على البلدان
املعرضة ألوضاع هشة.

اجلدول 8

موجز قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض وموجز ِ
منح إطار القدرة على حتمل الديون ،حسب اإلقليم2016 -1978 ،

أ

املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

مِنح إطار القدرة على حتمل الديون

املبلغ
عدد املِنح

قروض بشروط تيسيرية للغاية
املبلغ
عدد القروض

قروض بشروط متشددة
املبلغ
عدد القروض

قروض بشروط متوسطة
املبلغ
عدد القروض

قروض بشروط مختلطة
املبلغ
عدد القروض

قروض بشروط عادية
املبلغ
عدد القروض

املبلغ اإلجمالي

النسبة املئوية من مجموع قروض الصندوق
ومِنح إطار القدرة على حتمل الديون

مجموع عدد القروض ومِنح إطار القدرة
ب ،ج
على حتمل الديون

أفريقيا الغربية أفريقيا الشرقية
واجلنوبية
والوسطى

آسيا واحمليط
الهادي

أمريكا الالتينية
والكاريبي

الشرق األدنى
وشمال أفريقيا
وأوروبا

اجملموع

596.8
45

483.2
33

296.7
25

51.2
9

217.1
22

1 644.9
134

2 348.1
209

2 923.1
181

3 970.9
215

431.9
42

991.7
87

10 665.6
734

-

-

-

-

59.1
5

59.1
5

105.2
11

108.9
11

607.5
35

488.0
51

665.0
40

1 974.7
148

7.7
1

11.1
1

277.4
8

40.1
4

72.2
6

408.5
20

21.3
3

23.3
5

450.2
11

1 258.0
86

600.6
39

2 353.4
144

3 079.1

3 549.6

5 602.6

2 269.3

2 605.7

17 106.3

18

21

33

13

15

100

269

231

294

192

199

1 185

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.
	أ
املبالغ احملددة وفقا ً لتقرير رئيس الصندوق عن كل برنامج أو مشروع معتمد من اجمللس التنفيذي .وتشمل املبالغ قروض البرنامج العادي ،وقروض البرنامج اخلاص للبلدان
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى واملتأثرة باجلفاف والتصحرِ ،
ومنح إطار القدرة على حتمل الديون .وتشمل املبالغ أيضا ً قرضا ً بشروط تيسيرية للغاية معتمدا ً
إلندونيسيا في عام  ،2005ويتألف من احلصيلة غير املستخدمة من قرض معتمد في عام  1979بشروط متوسطة .وترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
	بميكن متويل برنامج أو مشروع من أكثر من قرض أو من أكثر من ِمنحة من ِمنح إطار القدرة على حتمل الديون ،وميكن أن يختلف بالتالي عدد القروض ِ
ومنح إطار القدرة على حتمل
الديون عن عدد البرامج أو املشروعات الواردة في جداول أخرى.
	ج
ال تشمل املبالغ القروض التي أُلغيت متاما ً أو أُبطلت.
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وشكلت ِمنح إطار القدرة على حتمل الديون 14.3

ومنذ اتخاذ املبادرة املذكورة ،حققت بلدان كثيرة
تقدما ً كبيرا ً نحو االستفادة من تخفيف أعباء الديون.
ووصل أكثر من  92في املائة من البلدان املؤهلة ( 35من
أصل من  )38إلى نقطة اإلجناز التي حتصل عندها على
تخفيض كامل ونهائي لديونها .ويبلغ مجموع التزاماتنا
حتى اآلن  622مليون دوالر أمريكي تقريبا ً من تخفيف
وقدم الصندوق
أعباء خدمة الديون بالقيمة االسمية.
َّ
حتى  31ديسمبر/كانون األول  2016ما قيمته 445.1
مليون دوالر أمريكي بالقيمة االسمية لتخفيف أعباء
ديون  35بلدا ً من البلدان التي وصلت إلى نقطة اإلجناز.

في املائة من مجموع قيمة التمويل املعتمد للبرامج
واملشروعات االستثمارية في عام ( 2016الشكل البياني
واعتمدت ثماني ِمنح مبا مجموع قيمته 105.7
.)12
ُ
مليون دوالر أمريكي (اجلدول .)7

اجلدول 9

املبالغ املصروفة سنوياً من قروض البرنامج العادي حسب اإلقليم2016 -1979 ،

أ

املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016-1979

أفريقيا الغربية والوسطى

61.8

64.4

66.8

66.0

74.4

94.2

74.8

82.3

81.0

80.6

1 550.8

أفريقيا الشرقية واجلنوبية

84.6

82.6

103.4

96.5

102.5

139.0

134.4

98.9

99.2

111.9

1 963.5

122.0

99.1

129.2

158.0

230.7

172.2

148.0

180.6

201.5

230.7

3 681.1

آسيا واحمليط الهادي
أمريكا الالتينية والكاريبي
الشرق األدنى وشمال أفريقيا
وأوروبا
اجملموع

ب

63.4

79.1

61.6

64.0

72.9

65.7

54.2

63.5

51.2

62.9

1 551.1

66.9

98.9

76.5

73.0

69.1

63.4

71.2

59.4

53.7

53.2

1 681.9

398.7

424.1

437.5

457.5

549.6

534.5

482.6

484.7

486.6

539.3

10 428.4

املصدر :نظام القروض وامل ِنح.
	أ
ال ترتبط املبالغ املصروفة من القروض إال ّ بقروض البرنامج العادي ويستبعد منها البرنامج اخلاص للبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى واملتأثرة باجلفاف والتصحر.
	ب

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

اجلدول 10

املبالغ املصروفة سنوياً من ِ
منح إطار القدرة على حتمل الديون حسب اإلقليم2016-2007 ،
املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

أفريقيا الغربية والوسطى
أفريقيا الشرقية واجلنوبية
آسيا واحمليط الهادي
أمريكا الالتينية والكاريبي
الشرق األدنى وشمال
أفريقيا وأوروبا
عاملية
أ
اجملموع

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016-2007

-

0.9

1.9

9.1

23.8

36.7

49.2

46.9

42.1

36.4

247.1

1.0

3.6

5.7

15.9

25.1

38.5

40.4

54.3

31.7

33.1

249.3

1.0

1.7

3.9

6.8

11.6

21.0

22.9

31.8

23.9

27.5

152.1

-

-

0.6

0.9

3.4

6.6

6.2

6.3

5.2

3.8

33.0

-

0.1

1.6

6.7

12.4

15.8

23.9

18.1

22.7

23.1

124.3

-

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1

2.0

6.5

13.7

39.4

76.3

118.6

142.6

157.4

125.6

123.9

805.9

املصدر :نظام القروض وامل ِنح.
	أ
ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
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اجلدول 11

املبالغ املصروفة من قروض البرنامج العادي حسب اإلقليم وشروط اإلقراض2016 -1979 ،

أ

املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية

أفريقيا الغربية والوسطى

تيسيرية للغاية

متوسطة

ب

عادية

متشددة

اجملموع

املبلغ
النسبة املئوية من االلتزامات الفعلية

1 472.9
76

60.3
89

17.6
97

-

1 550.8
77

املبلغ
النسبة املئوية من االلتزامات الفعلية

1 856.2
71

102.1
91

5.2
23

-

1 963.5
72

املبلغ
النسبة املئوية من االلتزامات الفعلية

3 058.2
84

479.8
56

143.1
29

-

3 681.1
73

املبلغ
النسبة املئوية من االلتزامات الفعلية

390.2
89

419.7
88

741.2
63

-

1 551.1
74

املبلغ
النسبة املئوية من االلتزامات الفعلية

أفريقيا الشرقية واجلنوبية
آسيا واحمليط الهادي

أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
املبلغ اإلجمالي

مجموع النسبة املئوية من االلتزامات الفعلية

906.6
92

462.5
74

282.1
48

30.7
66

1 681.9
75

7 684.1

1 524.4

1 189.2

30.7

10 428.4

80

71

51

66

74

املصدر :نظام القروض وامل ِنح.
	أ
ال ترتبط املبالغ املصروفة من القروض إال ّ بقروض البرنامج العادي ويستبعد منها البرنامج اخلاص للبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى واملتأثرة باجلفاف والتصحر،
والتمويل مبِنح إطار القدرة على حتمل الديون.
	ب

تشمل فئة القروض املقدمة بشروط «متوسطة» القروض املقدمة بشروط مختلطة.

جتهز سمك السلور وتقوم بتعبئته في مزرعتها في إكورودو ،الغوس،
امرأة ِّ
لبيعه في الواليات اجملاورة.
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نيجيريا :برنامج بناء املؤسسات املالية الريفية
©IFAD/Andrew Esiebo/Panos

<

>

اجلوائز

شهد عام  2016تكرمي رئيس الصندوق كانايو نوانزي
تقديرا ً له على إجنازاته الكبيرة في الدفع ُقدما ً بالتنمية
الزراعية والريفية .ومن أبرز مظاهر هذا التكرمي فوز
السيد نوانزي بأول جائزة أفريقية على اإلطالق للغذاء،
وهي جائزة رفيعة
تقدم إلى األفراد أو املؤسسات تقديرا ً
َّ
جلهودها الرائدة في حتويل الزراعة في أفريقيا .واختارت
جلنة جائزة الغذاء األفريقية السيد نوانزي تقديرا ً
لقيادته املتميزة ودعوته الصادقة إلى وضع املزارعني
أصحاب احليازات الصغيرة األفارقة في صميم جدول
األعمال الزراعي العاملي.
ويُحسب للسيد نوانزي أيضا ً إعادة توجيهه عمل
الصندوق نحو التركيز أكثر على حتويل زراعة احليازات
الصغيرة إلى عمل جتاري قابل لالستمرار ،وكذلك
توسيع حضور الصندوق في البلدان النامية من أجل

ومنحت اجلائزة أيضا ً للسيد
زيادة فعالية املنظمةُ .
نوانزي تقديرا ً له على شجاعته في تذكير الزعماء
األفارقة بتجاوز وعود التنمية والتحول نحو حتقيقها.
وتلقى نوانزي اجلائزة في سبتمبر/أيلول أثناء منتدى
التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا الذي عقد
في نيروبي.
وأعرب أيضا ً عدد من حكومات الدول األعضاء عن
تقديرها إلجنازات نوانزي أثناء رئاسته للصندوق .وفي
يوليو/متوز ،منحت النيجر نوانزي وسام االستحقاق
برتبة ضابط اعترافا ً بالشراكة التي دامت  30عاما ً بني
النيجر والصندوق .وفي أغسطس/آب ،وأثناء زيارة نوانزي
إلى السنغال ،قلده رئيس اجلمهورية ماكي سال أرفع
وسام مينحه البلد لألجانب ،وهو وسام األسد الوطني
برتبة مستشار أول.

الفائزون بجوائز املوظفني في االجتماع العاملي للموظفني مع رئيس الصندوق ،كانايو نوانزي،
ونائبة رئيس الصندوق املساعدة Lakshmi Menon
الفائزون بجوائز املوظفني لعام  2016مع رئيس الصندوق (من اليسار إلى اليمني)،Maurizio Georgieff ،Matteo Giacobbe :
،Chitra Achyut Deshpande ،Kanayo F. Nwanze ،Ndaya Beltchika ،James Heer ،Sarah Mirmotahari ،Stefano Ventimiglia
.Francesco Rispoli ،Michael Hamp ،Karen Zagor ،Bruce Murphy ،Domenico Passafaro ،Henning Pedersen
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جوائز املوظفني

توجه الدعوة كل سنة إلى املوظفني لترشيح زمالئهم
الذين يرون أنهم جديرون بتقدير خاص لدورهم القيادي
وإسهاماتهم االبتكارية وإجنازاتهم االستثنائية
والتزامهم بالقيم األساسية في الصندوق .وهؤالء هم
الزمالء الذين يلهموننا ،من خالل أعمالهم وسلوكهم،
وقدمت جوائز
بتفانيهم وحتمسهم وتفكيرهم اخلالق.
ِّ
املوظفني في عام  2016في احتفال أقيم في ديسمبر/
كانون األول ،إلى جانب جوائز التقدير الرئاسي.

القيادة

Chitra Achyut Deshpande
James Heer

املشروع االبتكاري/املبادرة االستثنائية

ميسر التغيير

Sarah Mirmotahari
Stefano Ventimiglia

القيم األساسية للصندوق
Maurizio Georgieff
Matteo Giacobbe
Michael Hamp
Henning Pedersen

التقدير الرئاسي
Bruce Murphy
Karen Zagor

Domenico Passafaro

فريق مشروع برنامج التمويل الريفي والنهوض
باجملتمعات احمللية في سيراليون
Charlotte Basciu Marini
Ndaya Beltchika
Susan Brown
Kelly Feenan
Mariatu Kamara
Thokozile Theodora Newman
Francesco Rispoli
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موجز البرامج والمشروعات و ِ
المنح في عام 2016

البرامج والمشروعات
أفريقيا الغربية والوسطى

موريتانيا :مشروع تنمية سالسل القيمة الشاملة
أظهر مشروع سابق في موريتانيا بدعم من الصندوق أن الوصول إلى األسواق يحسِّن األمن الغذائي بين السكان
الفقراءَّ .
وحدد المشروع سالسل القيمة المراعية لمصالح الفقراء ذات اإلمكانات التغذوية الجيدة التي يمكن للسكان

الضعفاء ،والنساء على وجه الخصوص ،الحصول من خاللها على شراكات مضافة القيمة مع القطاع الخاص.

وسوف يمضي هذا المشروع قدماً بتلك النتيجة إلى الخطوة التالية عن طريق إشراك السكان الريفيين الفقراء في
سالسل القيمة المربحة والقادرة على الصمود .وسوف ُي ِّ
وسيحلل
حدد المداخل التي يمكن النفاذ منها إلى األسواقُ ،

الطلب قبل دعم زيادة اإلنتاج .وسوف يربط السكان الريفيين بالنظام المصرفي ،وسيضع إطا اًر رسمياً للمعامالت
وسيعزز العقود بين األطراف الفاعلة في سالسل القيمة ،وسييسِّر تكوين الشراكات ،وبخاصة الشراكات
التجاريةُ ،
بين القطاعين العام والخاص والمنتجين التي ستعود بالنفع على صغار المزارعين.

قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 10.8 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  15مليون دوالر

أمريكي تقريباً)
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 4.3 :مليون وحدة حقوق
سحب خاصة (بما يعادل  6ماليين دوالر أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  45.2مليون دوالر أمريكي ،منها  5ماليين دوالر أمريكي من الحكومة
الوطنية ،و 2.2مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 2مليون دوالر أمريكي من القطاع الخاص

العدد التقريبي للمستفيدين 42 600 :مستفيد مباشر
يخضع إلشراف الصندوق المباشر
أفريقيا الشرقية والجنوبية

إريتريا :برنامج إدارة موارد مصايد األسماك
تمتلك إريتريا موارد بحرية وسمكية هائلة وغير مستغلة نسبياً ،وسوف يدعم هذا البرنامج جهود ضمان استخدامها

بصورة مستدامة لتحسين ُسبل كسب عيش المجتمعات المحلية الساحلية .وسوف تدعم المبادرة إنشاء البنية
األساسية والتكنولوجيات الالزمة لإلنتاج وعمليات ما بعد الحصاد ،والتسويق واالستهالك .وسوف تبني قدرة
التعاونيات على تنظيم المشروعات ،وستكفل وصولها إلى المدخالت المطلوبة إلقامة أعمال تجارية مجدية

ومستدامة اقتصادياً في مجال صيد األسماك .ويستهدف البرنامج صغار صيادي األسماك والمزارعين الريفيين
أصحاب الحيازات الصغيرة المهتمين بدخول سلسلة إمداد مصايد األسماك الداخلية وأصحاب المشروعات من
الشباب (صيادو األسماك وغيرهم) ممن يرغبون في تلبية طلب السوق على المنتجات والخدمات السمكية .وسوف
المسرحين
تمثل النساء ما ال يقل عن  30في المائة من المستفيدين ،وسوف تستهدف المبادرة أيضاً الجنود
َّ

والمشردين داخلياً.
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قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 10.7 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  15مليون دوالر
أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة البرنامج :تُ َّ
قدر بمبلغ  32.1مليون دوالر أمريكي ،منها  1.4مليون دوالر أمريكي من الحكومة
الوطنية ،و 1.4مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 6ماليين دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من
جمهورية ألمانيا االتحادية ،و 7.9مليون دوالر أمريكي من مرفق البيئة العالمية ،و 0.5مليون دوالر أمريكي من
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
العدد التقريبي للمستفيدين 293 942 :أسرة ريفية
يخضع إلشراف الصندوق المباشر

إثيوبيا :برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق صغير – المرحلة الثانية
تتيح ُنظم الري الصغيرة إمكانات كبيرة لتقليص أثر تغيُّر المناخ ،وتعزيز النمو االقتصادي ،والحد من الفقر في
إثيوبيا .وساعدت المرحلة األولى التي أُنجزت في عام  2015على الحد من تعرض البلد للمخاطر المناخية والجفاف
وكذلك الفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي .وسوف تُحسِّن المرحلة الثانية نموذج التدخل الذي وضع من قبل ،وستبدأ
في تجريب التوسع الجغرافي الذي سيبدأ تعميمه في المرحلة الثالثة .ويهدف البرنامج إلى تنمية ما ال يقل عن
 18 000هكتار من مخططات الري الصغيرة النطاق ،واعادة إعمار  60 000هكتار من األراضي في مستجمعات

وسيعزز
المياه المتاخمة وتعزيز قدرتها على مواجهة تأثيرات تغيُّر المناخ .وسوف ُيطبِّق البرنامج نهجاً تشاركياً ُ
رابطات المنتفعين بالمياه ومنظمات المزارعين ،بما فيها التعاونيات ،لتطوير أعمال تجارية ،وتكوين صالت مع
األسواق ،واتاحة ُسبل الوصول إلى الخدمات المالية .وسوف ُيعزز اإلنتاجية الزراعية من خالل تحسين ممارسات
تربية المحاصيل وتيسير الوصول إلى البذور المحسَّنة .وسيجري تنفيذ أنشطة مراعية للفروق بين الجنسين وسيتم
تعزيز الزراعة المراعية للتغذية.

قيمة القرض المعتمد من الصندوق 72.1 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  102مليون دوالر

أمريكي تقريباً)
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 1.1 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  1.5مليون دوالر
أمريكي تقريباً)
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 7.9 :مليون وحدة حقوق
سحب خاصة (بما يعادل  11مليون دوالر أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة البرنامجَّ :
تقدر بمبلغ  145.3مليون دوالر أمريكي ،منها  18.7مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 12.1مليون دوالر أمريكي من المستفيدين
العدد التقريبي للمستفيدين 108 750 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

رواندا :مشروع تنمية صناعة األلبان في رواندا
يتيح القطاع الفرعي إلنتاج األلبان مخرجاً من الفقر لكثير من األسر الرواندية .وازداد بالفعل اإلنتاج السنوي لأللبان

منذ عام  ،2000غير أن األداء ما زال متخلفاً عن سائر بلدان اإلقليم .ويهدف المشروع إلى المساهمة في النمو

االقتصادي الوطني الذي يراعي مصالح الفقراء ،وتحسين ُسبل معيشة األسر الريفية الفقيرة في الموارد .وسوف
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المرة والشباب من خالل تنمية سالسل قيمة
يتحقق ذلك عن طريق التركيز على األمن الغذائي ،والتغذية ،وتمكين أ
منتجات األلبان المستدامة والقادرة على مواجهة آثار تغيُّر المناخ .ويهدف هذا المشروع إلى تكثيف إنتاج األلبان
وزيادة إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،ورفع مستوى دخلهم عن طريق تحسين اإلنتاج وفرص
الوصول إلى األسواق .وسوف يدعم تكثيف إنتاج األلبان الذكي مناخياً عن طريق زيادة قدرة منتجي األلبان على

توريد كميات أكبر من األلبان الجيدة بصورة مستدامة إلى سوق منتجات األلبان .ويهدف أيضاً إلى زيادة إيراداتهم

عن طريق بناء قدرات التعاونيات في مجال جمع األلبان وتسويقها ،وتوريد المدخالت ،وخدمات الصحة الحيوانية،
والخدمات المالية .وباإلضافة إلى ذلك ،سيستثمر المشروع في البنية األساسية من أجل زيادة المعروض من
إمدادات األلبان الجيدة في األسواق المحلية واإلقليمية وحشد التمويل لتنمية مشروعات إنتاج األلبان القادرة على

مواجهة آثار تغيُّر المناخ .وسوف ييسِّر أيضاً وضع إطار للسياسات وهيكل مؤسسي لقطاع منتجات األلبان.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 31.3 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  43.6مليون دوالر

أمريكي تقريباً)
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 0.8 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  1.1مليون دوالر
أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  65.1مليون دوالر أمريكي ،منها  3.9مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 5.9مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 4ماليين دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من
منظمة هايفر الدولية ،و 6.6مليون دوالر أمريكي من القطاع الخاص.
العدد التقريبي للمستفيدين 100 000 :أسرة ريفية فقيرة الموارد ،منها  80 000أسرة ستشارك في إنتاج األلبان،

و 20 000أسرة ستشارك في أنشطة خارج المزرعة.
يخضع إلشراف الصندوق المباشر

المعزز للنهوض بأنشطة األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة
زامبيا :البرنامج ُ

حقق برنامج النهوض بأنشطة األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة تقدماً كبي اًر في التسويق التجاري
إلنتاج الحيازات الصغيرة والترويج ألنشطة أعمالهم الزراعية .وسوف ِّ
المعزز للنهوض
تقدم هذه المبادرة البرنامج ُ

بأنشطة األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة .وسوف ُيركز هذا البرنامج على بناء الشراكات لتيسير
التحول من زراعة الكفاف إلى الزراعة كنشاط تجاري .وانطالقاً من إنجازات برنامج النهوض بأنشطة األعمال
المعزز إلى زيادة حجم وقيمة مخرجات أنشطة األعمال
الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة ،يهدف البرنامج ُ
الزراعية التي يبيعها المنتجون من أصحاب الحيازات الصغيرة .وسوف يسعى البرنامج المعزز في البداية إلى تهيئة

بيئة سياساتية وبيئة تمكينية  ،بما في ذلك جهود دمج إدارة المخاطر المناخية في السياسات .وسوف يعمل بعد ذلك
من خالل شراكات األعمال الزراعية ،في بناء قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة ومقدمي خدماتهم للتنافس على ِ
المنح
النظيرة وتنفيذها .ويتسم ذلك بأهميته األساسية في المساعدة على إدماج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في
سالسل القيمة والعمل في الوقت نفسه على تحسين إنتاجيتهم ودخلهم ونواتجهم التغذوية.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 15.5 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  21.3مليون دوالر

أمريكي تقريباً)
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 0.7 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  1مليون دوالر
أمريكي تقريباً)
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مجموع تكلفة البرنامجَّ :
تقدر بمبلغ  29.7مليون دوالر أمريكي ،منها  2مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 1.2مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 3.5مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من
القطاع الخاص؛ و 0.5مليون دوالر أمريكي من معهد إندابا لبحوث السياسات الزراعية ،و 0.2مليون دوالر
أمريكي من منصة إدارة المخاطر الزراعية
العدد التقريبي للمستفيدين 60 000 :أسرة
يخضع إلشراف الصندوق المباشر

زمبابوي :برنامج إعادة إحياء نظم ري أصحاب الحيازات الصغيرة
تمتلك زمبابوي أحد أعلى مستويات الري في اإلقليم ،ولكن أكثر من نصف نظم ري الحيازات الصغيرة غير صالحة
للعمل أو ال تعمل إالّ جزئياً .ويتوقف إصالح هذه المخططات اعتماداً كبي اًر على التمويل الحكومي والتمويل َّ
المقدم

من الجهات المانحة .ويهدف هذا البرنامج إلى كسر الحلقة المفرغة لبناء/تشغيل/إحياء نظم الري .وسوف يعمل

البرنامج على تحقيق إنعاش مستدام في  16 000هكتار من نظم ري الحيازات الصغيرة الواقعة أساساً في المناطق
شبه القاحلة في أربع مقاطعات .وتشمل المنطقة التي يستهدفها البرنامج ما يقرب من نصف مجموع المساحة

التقديرية المجهَّزة للري في البلد .وسيجري تعزيز قدرة اإلدارات الحكومية على تقديم خدمات جيدة إلى مستخدمي
المياه ألغراض ري الحيازات الصغيرة .وسوف يركز بناء القدرات أيضاً على تعزيز قدرة المزارعين على األخذ بنهج
ذي توجه تجاري وتحقيق ربحية واستدامة نظم الري الخاصة بهم وذلك في جانب منه من خالل استخدام الممارسات

الزراعية الذكية مناخياً .وسوف يوفِّر مرفق إلدارة الموارد الطبيعية منحاً نظيرة للمزارعين في مناطق الزراعة البعلية

إلقامة مشروعات مدرة للدخل تستخدم الموارد الطبيعية استخداماً مستداماً.

قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 18.3 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  25.5مليون دوالر
أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة البرنامجَّ :
تقدر بمبلغ  51.5مليون دوالر أمريكي ،منها  7.9مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 2.9مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 15مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من
صندوق األوبك للتنمية الدولية.
العدد التقريبي للمستفيدين 29 750 :أسرة
يخضع إلشراف الصندوق المباشر
آسيا والمحيط الهادي

كمبوديا :مشروع تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة
ما زال كثير من األشخاص الذين خرجوا من حلقة الفقر في كمبوديا ،والبالغ عددهم  4.3مليون نسمة ،يعانون
أوضاعاً هشة ،وتعثر النمو الزراعي .ويلزم تحفيز النمو من خالل التكثيف والتنويع والتسويق التجاري .ويهدف هذا

المشروع إلى زيادة العائد من الزراعة ألصحاب الحيازات الصغيرة ،بمن فيهم الشباب ،من خالل استثمارات القطاع

العام المتسمة بالكفاءة .وسيجري في إطار هذا المشروع إنشاء خمس سالسل لمنتجات عالية القيمة تغطي
المحاصيل واإلنتاج الحيواني وتزيد االستثمارات الخاصة فيها .وسوف يستخدم المشروع نموذج الصندوق للشراكة
بين القطاعين العام والخاص والمنتجين لتكوين وتعزيز صالت بين المشترين والمنتجين ومقدمي الخدمات .وسوف

ُيعطي األولوية لالبتكار في سالسل القيمة المحلية ،خاصة من خالل صندوق البتكارات سالسل القيمة سيوفِّر
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دعماً مالياً مباش اًر لحفز االستثمارات الخاصة .وسوف تعمل المبادرة في البداية في شراكة مع ثالث من مؤسسات
التمويل الصغري الكبرى ،اعترافاً بأهمية تحقيق زيادة كبيرة في التمويل َّ
المقدم إلى المزارعين ،والتعاونيات الزراعية،
واألعمال الزراعية ،ومقدمي الخدمات.

قيمة القرض المعتمد من الصندوق 36.3 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  61.6مليون دوالر أمريكي ،منها  8.7مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 8.1مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 8.6مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من
القطاع الخاص
العدد التقريبي للمستفيدين 75 000 :أسرة
يخضع إلشراف الصندوق المباشر

الهند :مشروع التخفيف من وطأة الجفاف في أند ار براديش
يعاني أصحاب الحيازات الصغيرة في إقليم رياالسيما ومنطقة براكاسام في أند ار براديش بسبب تعرضهم للجفاف
واستنفاد موارد المياه الجوفية في سياق تغيُّر المناخ والتقلبات المناخية .وتشمل استراتيجية مشروع التخفيف من

وطأة الجفاف في أند ار براديش هدفين رئيسيين )1( :بناء قدرة المزارعين على التكيُّف مع الجفاف من خالل زيادة
كفاءة إدارة المياه المستخدمة في ري المحاصيل وتنويع الدخل ليشمل اإلنتاج الحيواني؛ ( )2إدارة الموارد المائية
الحالية من خالل بناء قدرة المجالس القروية على تخطيط المياه ورصدها .وسوف يسعى المشروع إلى تحسين
تحمل الجفاف؛ وادارة خصوبة التربة
ممارسات المزارعين في استخدام وانتاج أصناف المحاصيل القادرة على ُّ

والرطوبة؛ والوصول إلى المعلومات المتعلقة باألحوال الجوية ،والنشرات التحذيرية الخاصة بالمحاصيل؛ ومدارس

المزارعين الحقلية لمساعدة المزارعين على التحول إلى نظام زراعي أقل احتياجاً إلى المياه وأكثر تنوعاً وأعلى

ربحية .وسيجري تحسين ُنظم اإلنتاج الحيواني عن طريق مساعدة مربي األغنام عن طريق تحسين الحظائر
واألعالف والتربية ،ونظام لتربية الدواجن في أفنية المنازل الخلفية لصالح أفقر النساء .وسيجري أيضاً تعزيز

منظمات المزارعين.

قيمة القرض المعتمد من الصندوق 75.5 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  148.8مليون دوالر أمريكي ،منها  13.9مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 8.8مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 6.2مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من
صندوق تنمية البنى التحتية الريفية ،و 42مليون دوالر أمريكي من برنامج مهاتما غاندي الوطني لضمان
العمالة الريفية ،و 2.4مليون دوالر أمريكي من المخطط الوطني للتنمية الزراعية

العدد التقريبي للمستفيدين 165 000 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية :مشروع الدعم االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذية – أموال
من البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

ما زالت الزراعة أكبر مصدر لفرص العمل في البلد ،ولكن معدالت سوء التغذية مرتفعة ويعاني  44في المائة من
األطفال دون الخامسة من العمر في المناطق الريفية نقصاً مزمناً في التغذية .ويهدف المشروع إلى تجريب ُنهج
وتكنولوجيات جديدة لتسريع التقدم المحرز في تحقيق األمن الغذائي الوطني وتحسين التغذية .وسوف يدعم المشروع
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تنمية القدرات الحكومية واجراءاتها ومهاراتها التقنية لدعم التنفيذ المجتمعي لتدخالت التغذية .وسوف يشمل ذلك
تحسينات مستدامة يقودها السوق في اإلنتاج الزراعي الغني بالتغذية ،والعمالة الريفية .ويهدف المشروع تحديداً إلى

تمكين المرأة من أجل تحسين النظام الغذائي لألسرة ،وخصوصاً خالل األيام األلف األولى من الحياة؛ وانشاء
منظمات المزارعين لربط المزارعين باألسواق؛ ودعم خدمات اإلرشاد المدفوعة بالطلب مع التشديد على نهج اإلرشاد

من مزارع إلى مزارع؛ ودعم االستثمارات الخاصة في األعمال الزراعية .وسيكون لجميع التدخالت أثر محايد أو
إيجابي على قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع تغيُّر المناخ.
قيمة أموال ِمنحة البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي التي يشرف عليها الصندوق 24 :مليون دوالر
أمريكي

قيمة أموال ِمنحة البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي التي يشرف عليها برنامج األغذية العالمي:

6

ماليين دوالر أمريكي

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  38.8مليون دوالر أمريكي ،منها  5.4مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 2.9مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 0.5مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من
القطاع الخاص
العدد التقريبي للمستفيدين 34 000 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية :مشروع إضفاء الطابع التجاري على اإلنتاج الحيواني
ألصحاب الحيازات الصغيرة في الشمال :برنامج الخدمات المالية الريفية

تهدف حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية إلى زيادة اإلنتاج الحيواني في البلد زيادة كبيرة بحلول عام

2020

استجابة للطلب المتزايد على اللحوم محلياً ومن بلدان الجوار .وسوف يوسِّع البرنامج نطاق ممارسات اإلنتاج

ُّ
يتسنى للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المنافسة بفعالية أكبر في األسواق
الحيواني ذات
التوجه التجاري كي ّ
اإلقليمية وفي استبدال الواردات .ويهدف البرنامج إلى تحسين فرص وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى
الخدمات الما لية الريفية وتعزيز جماعات المزارعين؛ وسوف يستثمر مصرف التنمية اآلسيوي في البنية األساسية
الحاسمة والدعم التقني .وس ِّ
يركز البرنامج على  12مقاطعة من المقاطعات التي ترتفع فيها معدالت الفقر ،وسينشئ
فيها جماعات من أصحاب الحيازات الصغيرة لإلنتاج الحيواني والتسويق ،وسيعمل مع أعضاء تلك الجماعات.

االدخار واالئتمان القروية لألعضاء إمكانية الحصول على الخدمات المالية الريفية،
وسوف تتيح مخططات ّ
وسيجري توفير الدعم التقني والمالي الذي يمكن للقرويين المه ّمشين والفقراء الوصول إليه من خالل الصناديق

يعزز البرنامج الدعم للنساء والجماعات العرقية من خالل التدريب .وسوف تشمل المبادرة أيضاً
القروية .وسوف ّ
دراسات ألسواق اإلنتاج الحيواني ،وانتاج األعالف ،ودعم تربية الماشية وتخطيط استخدام األراضي.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 7.3 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  10ماليين دوالر
أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة البرنامجَّ :
تقدر بمبلغ  19.7مليون دوالر أمريكي ،منها  4.3مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 0.6مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 2.9مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من
مصرف التنمية اآلسيوي ،و(منح) من جهات شريكة إنمائية ثنائية أخرى.
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العدد التقريبي للمستفيدين 20 000 :أسرة
يخضع إلشراف الصندوق المباشر

فييت نام :مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية في محافظتي باك كان وكاو بانغ
ارتفعت مستويات المعيشة في المناطق الريفية بفضل النمو االقتصادي في فييت نام ،ولكن هذا النمو ساهم أيضاً
في انعدام المساواة والتدهور البيئي .وسوف يستفيد هذا المشروع من المبادرات السابقة التي ساندها الصندوق والتي

رّكزت على تنمية قطاع األعمال في المناطق الريفية وعلى الحراجة الزراعية .وسيجري في البداية وضع خطة
لالستثمار بالتوازي مع تخطيط التكيُّف مع تغيُّر المناخ .وسوف يشمل ذلك إعداد خطط عمل وحمالت للتوعية من

أجل تحسين القدرة على الصمود .وسيجري بعد ذلك وضع خطط للتنمية االجتماعية واالقتصادية الموجَّهة نحو
التحديات المناخية .وسوف يدعم المشروع أيضاً الملكية المنصفة وكفاءة استخدام الموارد
يعبر عن
ّ
السوق بما ّ
الغابية .وسيجري إنشاء أو تعزيز ما يقرب من  2 000جماعة من جماعات المصالح المشتركة لتنفيذ تكنولوجيات

َّ
وسيقدم الدعم إلى الصناديق الجديدة لتنمية المرأة،
التكيُّف مع تغيُّر المناخ وممارساته التي ستعود عليهم بالربح.

وسيحفِّز صندوق استثماري لتعزيز األعمال الزراعية ما يقرب من  25من استثمارات المشروعات الزراعية الخاصة.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 42.5 :مليون دوالر أمريكي

قيمة المنحة المعتمدة من الصندوق 0.5 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  74.3مليون دوالر أمريكي ،منها  20.6مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 10.7مليون دوالر أمريكي من المستفيدين
العدد التقريبي للمستفيدين 30 000 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر
أمريكا الالتينية والكاريبي

األرجنتين :برنامج تنمية سلسلة القيمة المرتبطة بالماعز
يهدف هذا البرنامج إلى دمج مرّبي الماعز أصحاب الحيازات الصغيرة في سالسل القيمة ،وبخاصة سالسل قيمة
تعزز المبادرة تنمية سالسل القيمة الناشئة عن طريق دعم جوانب
منتجات اللحوم واأللياف واأللبان .وسوف ّ

التسويق والسياسات والجوانب المعيارية بهدف تنمية أسواق منتجات الماعز .وسيجري دعم تبادل الزيارات التقنية،

وسيحصل المشاركون على تثقيف مالي أساسي ومساعدة في صياغة خطط أعمال .وسيجري أيضاً دعم تنفيذ
خطط األعمال المعتمدة من خالل صناديق متجددة لالئتمانات تحت إشراف منظمات المنتجين .وباإلضافة إلى

سيمول البرنامج صناديق الضمان لتسهيل الحصول على قروض رأس المال التشغيلية من المؤسسات المالية.
ذلك،
ِّ

وسوف يعمل البرنامج من خالل المنظمات القائمة لتعزيز مشاركة الفئات الضعيفة ،خاصة الشعوب األصلية،
والنساء والشباب.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 12.3 :مليون دوالر أمريكي
قيمة المنحة المعتمدة من الصندوق 1 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة البرنامجَّ :
تقدر بمبلغ  25.5مليون دوالر أمريكي ،منها  7ماليين دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 2.2مليون دوالر أمريكي من المستفيدين
العدد التقريبي للمستفيدين 8 000 :أسرة
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يخضع إلشراف الصندوق المباشر

البرازيل :مشروع تخفيف وطأة الفقر الريفي في والية مارانهاو
والية مارانهاو هي ثاني أكبر والية في شمال شرق الب ارزيل ،وواحدة من أفقرها في البالد .غير أن الظروف في هذه
للحد من الفقر الريفي عن طريق تحسين اإلنتاج بين المزارعين األسريين .ويهدف المشروع إلى تحقيق
الوالية مواتية ّ
ذلك عن طريق زيادة ممتلكات وأصول األُسر المستفيدة بنسبة  20في المائة؛ وخفض معدل سوء التغذية لدى
األطفال بنسبة  25في المائة؛ وخفض الميزانية التي تستخدمها األسرة لشراء األغذية بنسبة  20في المائة .وسيرّكز

المشروع على  43بلدية ،بما في ذلك أربع بلديات تسكنها مجتمعات السكان األصليين .وسوف يبدأ المشروع بتعزيز

الحد من التفاوتات بين
قدرات المستفيدين على المشاركة في عملية التنمية المحلية ،وتحسين إدارة منظماتهم ،و ّ
الجنسين ،وتهيئة فُرص للشباب .وسيعمل المشروع بعد ذلك على زيادة إنتاج األغذية من خالل المساعدة التقنية،
والتمويل المشترك لالستثمار في اإلنتاج ،وتحسين ُسبل الوصول إلى األسواق ،ومعالجة التكيُّف مع تغيُّر المناخ.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 14 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  19.7مليون دوالر

أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  40مليون دوالر أمريكي ،منها  16مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 4ماليين دوالر أمريكي من المستفيدين
العدد التقريبي للمستفيدين 30 000 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

كوبا :مشروع تنمية تعاونيات اإلنتاج الحيواني في اإلقليم األوسط الشرقي
يهدف هذا المشروع إلى زيادة اإلنتاج وبيع الحليب واللحوم ،وزيادة دخل األسر المشاركة في التعاونيات .وتمتلك
التعاونيات حالياً قدرة عمالية يدوية كبيرة ،ولكنها تعاني ارتفاع معدالت نفوق الماشية وانخفاض معدالت المواليد
بسبب نقص المعدات والمدخالت والخدمات ،وكذلك عدم كفاية أراضي الرعي وقلة المياه .وسيعمل المشروع على

مقدمي الخدمات ،وسيفضي ذلك إلى زيادة تلقيح
تعزيز القدرة اإلنتاجية واإلدارية لهذه التعاونيات .وسوف يبني قدرة ّ
األبقار ،وتحسين أراضي الرعي ،واصالح البنية األساسية الالزمة لجمع المياهِّ .
ويركز المشروع أيضاً على زيادة
قدرات النقل والتجهيز في صناعات األلبان واللحوم في منطقة المشروع.

قيمة القرض المعتمد من الصندوق 10.9 :مليون يورو (بما يعادل  11.9مليون دوالر أمريكي)

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  50مليون دوالر أمريكي ،منها  10ماليين دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 25مليون يورو في شكل تمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية
العدد التقريبي للمستفيدين 11 500 :أسرة
يخضع إلشراف الصندوق المباشر

إكوادور :مشروع الشراكات الشمولية في سالسل القيمة
تعرض ُّ
جراء انخفاض أسعار النفط و ّأدى ذلك إلى ارتفاع معدالت الفقر الريفي
َّ
التقدم المتحقّق في إكوادور للخطر ّ
في الفترة من عام  2014إلى عام  .2015وهناك فجوات ملحوظة بين سكان المناطق الحضرية والريفية والسكان
الضعفاء ،بمن فيهم السكان األصليون ،وسكان مونتوبيو ،واإلكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي .ويهدف هذا
العلّيق والتوت الذهبي
المشروع إلى تحسين دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة العاملين في إنتاج الكاكاو و ُ
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في  11مقاطعة .وسوف يسعى إلى زيادة هامش الربح المتحقق من إضافة القيمة واعادة توزيع الدخل في سالسل
تعزز المبادرة الشراكات التجارية والتجارة
القيمة كي تصل األرباح إلى المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة .وسوف ّ
في القطاعات الفرعية المختارة إلى جانب تحسين ُسُبل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية .وسوف يساعد

أيضاً المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة على االرتقاء بإنتاجيتهم ،وتعزيز جودة منتجاتهم ،وتحقيق قيمة مضافة
وتحسين اإلدارة والحوكمة في مشروعاتهم .وسوف تشمل األنشطة تعزيز الممارسات السليمة في الزراعة وفي عملية

ما بعد الحصاد؛ وبناء القدرة على تنظيم المشروعات ،والمساواة بين الجنسين؛ وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 25.7 :مليون دوالر أمريكي
قيمة المنحة المعتمدة من الصندوق 0.3 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  35.2مليون دوالر أمريكي ،منها  5.6مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 3.6مليون دوالر أمريكي من المستفيدين
العدد التقريبي للمستفيدين 20 000 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

للتحول الريفي االقتصادي من أجل االزدهار
السلفادور :البرنامج الوطني
ُّ
ُس ِّجلت في عام  2014زيادة طفيفة في معدالت الفقر بالرغم من تراجعها في السنوات األخيرة ،ويرجع ذلك إلى
ارتفاع تكاليف األغذية وازدياد معدالت البطالة .وتُعد السلفادور واحدة من أكثر بلدان العالم تعرضاً آلثار تغيُّر
المناخ .ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق زيادة مستدامة في الدخل والقدرة على مواجهة تغيُّر المناخ لدى األسر

الريفية الفقيرة في المناطق الوسطى والشرقية وشبه الوسطى والغربية من البلد .وسوف تبدأ المبادرة ببناء القدرات
على اإلنتاج المستدام القادر على التكيُّف مع تغيُّر المناخ .وسيجري تحقيق ذلك من خالل البحوث والتوعية
والتثقيف والتدريب ،مع التركيز على تنمية سالسل القيمة ذات األولوية .وسوف ُيعزز البرنامج بعد ذلك وصول
الفئات المستهدفة (صغار المنتجين ،والنساء ،والشباب ،والشعوب األصلية) بصورة مستدامة إلى أسواق أفضل
كوسيلة لتحسين دخلهم  .وباإلضافة إلى ذلك ،سيسعى البرنامج إلى تعزيز سياسة التنمية الريفية واإلطار المؤسسي
من خالل دعم تحليل السياسات وصياغتها ،وتنفيذ أنشطة متصلة بسالسل القيمة المختارة.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 13.9 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة البرنامج 67.2 :مليون دوالر أمريكي ،منها  2.9مليون دوالر أمريكي من الحكومة الوطنية،

و 1.7مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 30مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من صندوق
األوبك للتنمية الدولية
العدد التقريبي للمستفيدين 23 000 :شخص

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

غيانا :مشروع التنمية الزراعية المستدامة بيئياً في مناطق ما وراء الساحل
ُيجهد استمرار الفقر وتغيُّر المناخ بشدة الصمود والتماسك االجتماعي في مناطق ما وراء الساحل في غيانا .ويهدف
المشروع إلى تحسين صمود ُسبل العيش من خالل إدرار الدخل والوصول إلى األصول ،وتحسين التغذية ،والتأقلم
مع تقلبات المناخ .وسيسعى المشروع إلى تحديد السلع التي يمكن أن ِّ
تشجع صغار المزارعين على المشاركة في
األسواق ،وزيادة الطلب على الخدمات والعمالة ،ودعم المشاركة في فرص األسواق .وسيجري تعزيز قدرة المجتمع
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المحلي على الصمود عن طريق زيادة الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات من أجل تحسين التخطيط وادارة الموارد
الطبيعية ،وكذلك تحسين توافر المياه للزراعة واالستهالك البشري .وسيجري تحسين ممارسات إدارة التربة واستخدام
النظم الغذائية لألسرة ،وسيشجع التثقيف التغذوي على إحداث تغيير
الطاقة المتجددة .وسيتم إدخال سلع لتحسين ُ
سلوكي.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 8 :ماليين دوالر أمريكي
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 0.5 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة البرنامجَّ :
تقدر بمبلغ  11.2مليون دوالر أمريكي ،منها  2.4مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 0.3مليون دوالر أمريكي من المستفيدين
العدد التقريبي للمستفيدين 6 000 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

نيكاراغوا :مشروع التنمية المستدامة لصالح األسر الريفية في الممر الجاف
سيدعم المشروع األسر الريفية الفقيرة ،بما يشمل الشعوب األصلية ،لتعزيز دخلها ،وتحسين المحتوى التغذوي في
ُنظمها الغذائية ،وتقوية قدراتها على التكيُّف مع تغيُّر المناخ .وسيركز المشروع على األمن الغذائي والتغذوي
لألسرة ،وادارة الموارد الطبيعية ،والتكيُّف مع تغيُّر المناخ ،ومساعدة السكان على رسم مساراتهم الخاصة نحو
التنمية .وست َّ
قدم المساعدة إلى المشاركين لوضع خطط أعمال لتعزيز أنشطة التنويع وادرار الدخل الزراعي وغير

الزراعي ،بما في ذلك المشروعات المتناهية الصغر .وسيجري وضع خطط لألراضي إلنشاء بن ًى أساسية إنتاجية،
وادارة الموارد الطبيعية ،وتحسين الوصول إلى المياه والطرق .وسوف يدعم المشروع بعد ذلك تنفيذ خطط األعمال

من خالل صندوق استثماري.

قيمة القرض المعتمد من الصندوق 20.5 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  48.5مليون دوالر أمريكي ،منها  6ماليين دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 7ماليين دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 15مليون دوالر أمريكي من مصرف أمريكا الوسطى
للتكامل االقتصادي

العدد التقديري للمستفيدين 30 000 :أسرة
يخضع إلشراف الصندوق المباشر

بيرو :تحسين الخدمات العامة لصالح مشروع التنمية المستدامة لأل راضي في أحواض أنهار

أبوريماك ،أيني ،ومانتارو (مشروع التنمية المستدامة لأل راضي)

من أسباب ارتفاع معدالت الفقر في المناطق الريفية من بيرو ضعف التكامل مع اقتصاد السوق .ويهدف المشروع
إلى دعم إنشاء منظمات للمنتجين الريفيين من أجل مساعدة المجتمعات المحلية على تحسين استراتيجيات كسب

عيشها وزيادة مشاركتها في أسواق السلع والخدمات .وسوف يبدأ المشروع ببناء القدرات المؤسسية في المحافظات
السبع التي يغطيها المشروع ،بما فيها الحكومات المحلية وحكومات المحافظات ،ودعم مبادرات لتحسين السلع
والملكيات الجماعية .وسوف يساعد المشروع أيضاً المستفيدين ومجتمعاتهم المحلية ورابطات السكان األصليين على
بناء قدراتهم في مجال إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها بصورة مستدامة ،ومعالجة آثار تغيُّر المناخ .ويؤدي تدهور

الطرق الريفية وندرة خدمات االتصاالت إلى العزلة ،ولذلك يهدف المشروع إلى تيسير ُسبل الوصول إلى األسواق.
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وسوف يعمل على تحقيق ذلك م ن خالل تهيئة وظائف في المؤسسات الجديدة الناشئة أو المؤسسات الصغرى من
أجل توفير الصيانة الروتينية للطرق وتطوير هياكل الري.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 20.7 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  28.5مليون دوالر

أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  74.5مليون دوالر أمريكي ،منها  38.8مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 7.2مليون دوالر أمريكي من المستفيدين
العدد التقريبي للمستفيدين 50 000 :أسرة
يخضع إلشراف الصندوق المباشر
الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

جيبوتي :برنامج إدارة المياه والتربة
تُعد جيبوتي من بين أكثر  10بلدان معاناة من فقر المياه في العالم ،و ّأدى ذلك إلى تخلف قطاع الزراعة الذي يسهم
بنسبة  4في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي ،ومعظمه من خالل تربية الماشية .ويهدف البرنامج إلى تحسين
وصول األسر الريفية بصورة مستدامة إلى المياه ،وتعزيز قدرتها عل الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ .وسوف
يساعد المجتمعات المحلية على وضع خطط إلدارة المياه والمراعي وتدريب اللجان المسؤولة عن تنفيذها .وسوف

يدعم بعد ذلك إنشاء بنية أساسية للمياه ،مثل الخزانات والصهاريج واآلبار .وسوف يدعم المشروع أيضاً تجديد

المراعي من خالل مكافحة التعرية وغرس األشجار .ومن الجوانب األخرى للبرنامج تنويع دخل األسر الريفية

وتحسين النظافة الصحية ،والتغذية ،والظروف الصحية للسكان المستهدفين.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 5.8 :مليون دوالر أمريكي
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 0.3 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة البرنامجَّ :
تقدر بمبلغ  17.1مليون دوالر أمريكي ،منها  2.5مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 0.7مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 1.7مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من

برنامج األغذية العالمي

العدد التقريبي للمستفيدين 11 075 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

قيرغيزستان :مشروع الوصول إلى األسواق
يتراجع اإلنتاج الحيواني بالرغم من أنه ما زال يشكل نسبة كبيرة من اقتصاد قيرغيزستان ،ولكن اإلنتاجية أقل بكثير
من إمكاناتها .ويهدف المشروع إلى تحسين وصول مربي الحيوانات أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق
لتصريف منتجاتهم ،وسيفضي ذلك إلى تحقيق عائدات أفضل وأكثر إنصافاً .وسوف ُيحسِّن المشروع قدرتهم على
تحسين كفاءة اإلنتاج الحيواني وتجهيزه وتسويقه .وسوف يضع المشاركون مقترحات بشأن التمويل ،وسيجري وضع
ستمول من خالل ِ
المنح
تفاصيل تلك المقترحات ،من خالل مصلحة خدمة األعمال االستشارية ،في خطط أعمال
َّ
أو االئتمانات .وسوف يوفِّر المشروع دعماً لبناء قدرات المزارعين وموظفي األعمال الزراعية التي تشمل تجارب
إيضاحية مزرعية ،وتجريب تكنولوجيات ابتكارية وذكية مناخياً ،وخدمات استشارية ،والتعرف على أفضل الممارسات

الدولية .وسوف تسعى المبادرة أيضاً إلى تعزيز هيئة الطب البيطري في قيرغيزستان التي تيسِّر تجارة السلع
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الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة
الحيوانية وتكفل سالمة األغذية .والهدف من ذلك هو زيادة تصدير الحيوانات ّ
في المائة.
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قيمة القرض المعتمد من الصندوق 9.4 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  12.7مليون دوالر

أمريكي تقريباً)
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 9.4 :مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل  12.7مليون دوالر
أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  55.5مليون دوالر أمريكي ،منها  1.7مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية 8.4 ،مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 20مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل مشترك من
مقدمي الخدمات المالية
العدد التقريبي للمستفيدين 14 000 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

جمهورية مولدوفا :مشروع الصمود الريفي
تواجه الزراعة واألعمال الزراعية المولدوفية عقبتين رئيسيتين :الوصول إلى الخدمات المالية والوصول إلى بنية

تحتية قادرة على الصمود أمام تغيُّر المناخ .ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة على الصمود وتحسين الفرص

ويعنى المشروع باألعمال الزراعية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
االقتصادية للسكان الفقراء الريفيينُ .
(وبخاصة النساء المعرضات للهشاشة) وأصحاب المبادرات الفردية من الشباب ،وسوف يعمل على تطوير مهارات
السكان ودمجهم في سالسل القيمة بطريقة تحقق ربحية أكبر .وسوف يساعدهم أيضاً على تأمين ممارستهم ضد

بسبل الوصول إلى البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ .وباإلضافة إلى
تغيُّر المناخ ،وتزويدهم ُ
ذلك ،يهدف المشروع إلى توسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية واألسواق من أجل إحداث تحول ريفي.
وسوف يتحقق ذلك من خالل التمويل ،والضمانات االئتمانية ،والدعم التقني للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 18.2 :مليون دوالر أمريكي
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 0.5 :مليون دوالر أمريكي
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 5 :ماليين دوالر أمريكي

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  38.7مليون دوالر أمريكي ،منها  2.9مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 9.5مليون دوالر أمريكي من المستفيدين ،و 2.6مليون دوالر أمريكي من المؤسسات المالية
المشاركة

العدد التقريبي للمستفيدين 17 658 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر

المغرب :مشروع التنمية الريفية في جبال األطلس
يتسم اإلنتاج الزراعي في المغرب بتقلباته الكبيرة بسبب ُّ
التغيرات واالضطرابات في الظروف المناخية .وفي هذا
السياق ،يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات السكان على رفع مستوى دخلهم عن طريق تعزيز سالسل القيمة،
وتحسين الوصول إلى األسواق ،واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل .وسوف يركز على تنمية
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سالسل القيمة النباتية والحيوانية ،والري .وسيجري في إطار هذه المبادرة التوسع في بساتين زراعة التفاح واللوز
ستطور المبادرة أيضاً تربية األغنام
والكرز وتحسينها ،كما سيجري توسيع زراعة البطاطس في المناطق الجديدة .و ِّ

والماعز .وسيجري أيضاً دعم سالسل قيمة منتجات األلبان والعسل .وسعياً إلى الحد من الضغوط الواقعة على
الموارد الغابية ،سيدعم المشروع إطالق مشروعات صغيرة إلدرار الدخل للشباب من الجنسين .وسوف يوفِّر تدريباً
عملياً على اإلدارة التقنية والمالية للمشروعات الصغرى ودعم شراء المعدات والحصول على التمويل.
قيمة القرض المعتمد من الصندوق 45.1 :مليون دوالر أمريكي
قيمة ِ
المنحة المعتمدة من الصندوق 1.4 :مليون دوالر أمريكي

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  61.3مليون دوالر أمريكي ،منها  13.6مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 1.2مليون دوالر أمريكي من المستفيدين
العدد التقريبي للمستفيدين 27 600 :أسرة
المؤسسة المتعاونة :الصندوق

تونس :مشروع تعزيز سالسل القيمة من أجل تنمية األراضي في سليانة
يهدف المشروع إلى مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة ،بمن فيهم النساء والشباب ،على استغالل إمكانات سالسل
القيمة ،ال سيما سالسل القيمة المرتبطة بزراعة األشجار .وسوف يشمل المشروع تنظيم المشاركين في سالسل

القيمة ،وتنمية األنشطة االقتصادية لتشجيعهم على المشاركة وبناء قدراتهم المهنية .وسوف ينشئ المشروع أيضاً

منصات لتنمية الشراكات ومساعدة المشاركين على إعداد خطط أعمال .وسوف تدعم هذه الخطط بصفة خاصة

أنشطة للمزارع من أجل التحول إلى زراعة األشجار والمشاركة في األنشطة المرتبطة باإلنتاج الحيواني .وسيجري

أيضاً تقديم المساعدة للبدء في مشروعات متناهية الصغر لإلنتاج والخدمات .وسعياً إلى تهيئة بيئة سليمة لتنمية

سالسل القيمة ،سيساعد المشروع منظمات المنتجين في الحصول على المساعدة االستشارية التقنية واالقتصادية

الخاصة .وسوف يساعد أيضاً على تمويل إصالح أو تشييد البنية التحتية ،مثل هياكل الري ،وفتح طرق جديدة

للوصول إلى األسواق ،والبحيرات الصغيرة.

قيمة القرض المعتمد من الصندوق 21.6 :مليون يورو (بما يعادل  23.6مليون دوالر أمريكي تقريباً)
قيمة المنحة المعتمدة من الصندوق 0.45 :مليون يورو (بما يعادل  0.5مليون دوالر أمريكي تقريباً)

مجموع تكلفة المشروعَّ :
تقدر بمبلغ  34.2مليون دوالر أمريكي ،منها  7.6مليون دوالر أمريكي من الحكومة

الوطنية ،و 2.5مليون دوالر أمريكي من المستفيدين
العدد التقريبي للمستفيدين 14 000 :أسرة

يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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ِ
المنح
يستخدم الصندوق ِ
النهج االبتكارية في الزراعة والتنمية الريفية واختبارها وتنفيذها بالتعاون مع
المنح لتوليد األفكار و ُ
الحكومات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني ،والمؤسسات البحثية ،والهيئات األكاديمية ،والعناصر الفاعلة في
القطاع الخاص ،ومراكز االمتياز األخرى .ويمثل برنامج ِ
تكمل برامج استثماراتنا عن طريق تعزيز
المنح أداة هامة ِّ
االبتكارات والمشاركة في السياسات والبحوث والشراكات .والتزم الصندوق منذ عام  1978بما قيمته  1 100.6مليون
دوالر أمريكي من ِ
المنح.

وبعد اعتماد سياستنا بشأن تمويل ِ
المنح واجراءات التنفيذ المصاحبة لها في عام  ،2015كان عام  2016سنة هامة،
حيث بدأ فيها تنفيذ السياسة واإلجراءات الجديدة .ووفقاً للسياسة الجديدة ،فإن هدف ِ
المنح المقدمة من الصندوق هو

توسيع ما يقدمه من دعم إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والتحول الريفي واضافة قيمة له ،وبالتالي

المساهمة في القضاء على الفقر الريفي ،وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ،واألمن الغذائي والتغذية في العالم.
ِّ
ويشكل السكان الريفيون الفقراء ومنظماتهم محور كل ِمنحة من المنح التي نقدمها.
ونقدم في الصندوق نوعين من ِ
ِّ
المنح ،تبعاً لطبيعة االبتكار ونطاق التدخلِ :منح عالمية أو إقليمية ،و ِمنح خاصة
ببلدان بعينها .وفي عام  ،2016وافقنا على ما قيمته  56.9مليون دوالر أمريكي من ِ
ِّ
ويشكل هذا المجموع
المنح.
المنح العالمية واإلقليمية ،و 12.2مليون دوالر أمريكي من ِ
 44.7مليون دوالر أمريكي من ِ
المنح الخاصة ببلدان
بعينها ،بما يشمل  0.4مليون دوالر أمريكي من ِ
المنح الصغيرة ضمن إطار القدرة على تحمل الديون (الجدول .)12
وتركز ِمنح األنشطة المنفذة في بلدان بعينها أساساً على تعزيز القدرات في مجاالت المؤسسات والتنفيذ والسياسات،

جرب المنح الخاصة ببلدان بعينها أيضاً تكنولوجيات ونهجاً ومنهجيات
وعلى االبتكار في مجاالت مواضيعية .وتُ ِّ
جديدة يمكن التوسع فيها الحقاً من خالل برامج الصندوق القطرية وعن طريق أصحاب المصلحة اآلخرين.

وتمول ِ
المنح العالمية واإلقليمية االستجابات االبتكارية للتحديات الريفية والزراعية التي يواجهها عديد من البلدان
ِّ
الشريكة .وهذه ِ
المنح تحركها أولويات مواضيعية واستراتيجية إقليمية على المستوى المؤسسي من أجل الشراكة

والبحوث والمشاركة في السياسات وبناء القدرات .وتُ َّ
حدد األولويات داخل نطاق خطة الصندوق المتوسطة األجل
التي تغطي فترة ثالث سنوات ويستمر صقلها في شكل خطوط عمل ذات أولوية من خالل مذكرة توجيهية سنوية.
المنح استراتيجياً .وفي ما يلي مجاالت تركيز ِ
ونتيجة لذلك يخصص الصندوق موارد ِ
المنح العالمية أو اإلقليمية في
عام :2016


الشباب الريفي والعمالة



تعميم الخدمات المالية في المناطق الريفية



تحسين جمع البيانات وقياس النتائج



البحوث الزراعية من أجل التنمية التي تعزز بصورة مستدامة تكثيف زراعة الحيازات الصغيرة وقدرتها
على الصمود.

المنح الجديدة التحول نحو اختيار الجهات المتلقية ِ
ومن التغييرات الهامة التي تحققت بعد إدخال سياسة ِ
للمنح من
خالل عمليات تنافسية تشمل الدعوة إلى إبداء االهتمام .واختار الصندوق هذا العام  14جهة متلقية ِ
للمنح بهذه
للمنح وسائر شركاء المشروعات الممولة ِ
الطريقة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإننا نشجع بقوة اآلن الجهات المتلقية ِ
بمنح
الصندوق على تعبئة التمويل المشترك لضمان مزيد من الملكية وتحسين آفاق توسيع النتائج .وفي عام  ،2016بلغ
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حجم التمويل المشترك الذي قامت بتعبئته الجهات الشريكة للمشروعات الممولة ِ
بمنح الصندوق  1 :1.39مقابل كل
دوالر َّ
مقدم من الصندوق .وفي إطار السعي إلى تحسين الكفاءة والفعالية ،بذلنا أيضاً جهوداً العتماد ِمنح جديدة

أقل ولكن أكبر .ويجري في الوقت نفسه تخفيض عدد ِ
المنح الصغيرة (التي تقل عن  0.5مليون دوالر أمريكي) ،ولم
المنح الصغيرة في عام  2016سوى  8في المائة فقط من مجموع حافظة ِ
تشكل ِ
ِّ
المنح.

موجز ِ
المنح الكبيرة

وافق المجلس التنفيذي خالل السنة على ِ 24منحة تزيد قيمة كل منها على  0.5مليون دوالر أمريكي بما مجموع
قيمته  44.3مليون دوالر أمريكي.
المركز األفريقي لألرز .االستفادة من إمكانيات الوديان الداخلية ألغراض األمن الغذائي والتغذوي في أفريقيا
الغربية ( 2مليون دوالر أمريكي) .يهدف هذا البرنامج إلى تحسين األمن الغذائي ،والحد من الفقر ،وصون التنوع
البيولوجي ،وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيُّر المناخ في الوديان الداخلية من كوت ديفوار وغانا.

التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا .مشروع تحسين إيصال تكنولوجيات البذور وخصوبة التربة للمزارعين

أصحاب الحيازات الصغيرة ( 1مليون دوالر أمريكي) .الغرض من المشروع هو زيادة إنتاجية المزارعين أصحاب

الحيازات الصغيرة في إثيوبيا ومالوي وموزامبيق عن طريق تنمية القدرة الوطنية على توصيل البذور المحسَّنة
والتكنولوجيات المرتبطة بخصوبة التربة إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي (نيابة عن برنامج الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية للزراعة

ألغراض التغذية والصحة) .ربط البحوث باألثر :زيادة فعالية ُنظم األغذية والزراعة في مشروع تحسين التغذية
( 2.5مليون دوالر أمريكي) .سيستخدم هذا المشروع االستثمارات الزراعية المراعية للتغذية من أجل تكوين صالت
بين الباحثين وصناع القرار ،ولبناء قاعدة أدلة أقوى من أجل توثيق أثر الزراعة على التغذية.

رابطة التعاونيات الكندية .مشروع تحسين اإلدماج المالي الريفي من خالل التعاونيات المالية ( 2.7مليون دوالر

أمريكي) .سيحسِّن المشروع اإلدماج المالي الريفي في إثيوبيا ومالوي وتنزانيا عن طريق تعزيز قدرة التعاونيات
المالية ،وتشجيع المنتجات والخدمات االبتكارية والمحسَّنة نوعياً ،والترويج لسياسة من أجل التعاونيات المالية،
والتنظيم على المستوى الحكومي لصالح السكان الريفيين الفقراء.

مركز بيانات التنمية من خالل البنك الدولي .تحسين توفر وجودة البيانات اإلفرادية الخاصة بالنساء والشباب في

ُمسوحات دراسات قياس مستويات المعيشة من خالل البحوث المنهجية وبناء القدرات ( 2.3مليون دوالر
أمريكي) .سيستخدم البرنامج البيانات إلثراء السياسات التي تعود بالنفع على النساء والشباب الريفيين لمساعدتهم
على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المركز الدولي للزراعة والعلوم الحيوية .إدماج أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  Plantwiseلدعم جمع

واستخدام أكثر كفاءة للبيانات ( 1.7مليون دوالر أمريكي) .سيحد هذا البرنامج من خسائر المحاصيل الناجمة عن
اآلفات واألمراض .وسوف يزيد ذلك من إنتاجية المحاصيل الرئيسية وسيحسِّن العائدات من الزراعة على مستوى
األسرة في كينيا وموزامبيق ورواندا وأوغندا.

مركز البحوث والتعليم في االقتصاد .دعم اإلطار الدولي للتدريب واصدار الشهادات ألغراض الرصد والتقييم

سيحسِّن البرنامج جمع البيانات الالزمة التخاذ
وتقدير اآلثار في التنمية الريفية ( 3.5مليون دوالر أمريكي)ُ .
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ق اررات أكثر وعياً عن طريق إنشاء برنامج تدريبي عالمي ،ومن خالل الرصد والتقييم ،وتقييم األثر في التنمية

الريفية.

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .تسخير المعرفة والشبكات لبناء القدرات في التمويل الريفي الشمولي من

سيطبِّق البرنامج الممارسات الجيدة التي تحددها مبادرة
أجل حافظة استثمارات الصندوق ( 1مليون دوالر أمريكي)ُ .
تسخير المعرفة والشبكات لبناء القدرات في التمويل الريفي الشمولي وشبكاتها الشريكة لتيسير تطوير األسواق المالية
الريفية والزراعية الشاملة والمستدامة في البلدان النامية.
) .Fundación Capital (FundaKمشروع الترويج لإلشراك المالي للشابات الريفيات ( 1.5مليون دوالر أمريكي).

سيحسِّن المشروع وصول المرأة الريفية إلى الخدمات المالية التي تناسب احتياجاتها المحددة وتمكنها من بناء
أصولها وحمايتها وتعزيزها من أجل النجاة من الفقر.
الشبكة العالمية لالبتكار الشبابي .توسيع نطاق وصول شباب الريف إلى الخدمات المالية الشمولية ألغراض
المبادرات الفردية والعمالة ( 1مليون دوالر أمريكي) .سيحسِّن المشروع العملية الحالية التي تهدف إلى زيادة

رأسمال المشروعات التي ينهض بها الشباب الريفيون الفقراء عن طريق الحد من المخاطر التي تواجهها المؤسسات

المالية ،وتعزيز العالقات مع خبراء الصناعة ،واكتساب المعارف الجديدة وتبادل قصص النجاح.
معهد دراسات التنمية .التحديات والفرص أمام عمالة الشباب الريفي في أفريقيا جنوب الصحراء :دراسة مختلطة

األساليب كي تستنير بها السياسة والبرامج ( 1.5مليون دوالر أمريكي) .ستثري هذه الدراسة السياسات

المضي قدماً نحو مستقبل حافل بالفرص
واالستراتيجيات والبرامج المؤثرة على قدرة الشباب في المناطق الريفية على ُ
االستراتيجية والتأثير في تلك السياسات واالستراتيجيات والبرامج.
معهد البلدان األمريكية للتعاون في مجال الزراعة .بناء القدرات من أجل إدارة تستند إلى النتائج وتوسيع نطاق

االبتكارات في السياسات العامة لمكافحة الفقر الريفي في شمال شرق البرازيل ( 2.5مليون دوالر أمريكي) .سيزيد

هذا البرنامج أثر كفاءة برامج وسياسات مكافحة الفقر الريفي عن طريق بناء القدرة المؤسسية لدى الوكاالت

الحكومية من أجل رصد النتائج وتقييمها.
المركز الدولي للزراعة المدارية .الرحلة المشتركة – بناء القدرات على الزراعة الذكية بيئياً في أمريكا الالتينية

لتعزيز السياسات واتخاذ الق اررات الخاصة بالتأقلم مع تغيُّر المناخ واجراءات التخفيف من آثاره ( 1مليون دوالر
سيعزز البرنامج سياسات التكيُّف مع تغيُّر المناخ ،مع التركيز على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
أمريكي)ُ .
والممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
المركز الدولي للزراعة المداريةُ .نظم إنتاج األلبان الذكية مناخياً في شرق أفريقيا من خالل استراتيجيات تحسين
األعالف والتعليف :تعزيز اإلنتاجية والقدرة على التكيُّف مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة ( 2مليون دوالر

أمريكي) .سيطور البرنامج خيارات بشأن األعالف المستخدمة في ُنظم المحاصيل واإلنتاج الحيواني بما يخدم
مصالح الفقراء ويناسب السياق ،وسيحسن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية .وسوف يدعم البرنامج أيضاً التوسع في
استخدام استراتيجيات العلف والتعليف المستدامة.

المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية .تعزيز أثر السياسات واالستثمارات الريفية على الفقر واألمن الغذائي

والعمالة في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا – برنامج أداة تحليل االستثمار العربي في التنمية ( 1.6مليون

دوالر أمريكي) .سيساهم البرنامج في السياسات واالستثمارات الهادفة إلى تمكين السكان الريفيين من التغلب على
الفقر وانعدام األمن الغذائي في مصر واألردن ولبنان وتونس.
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المعهد الدولي للزراعة المدارية .مكافحة مرض التبرقش البني ألوراق الكسافا ومرض موزاييك الكسافا باستخدام

مادة وراثية مقاومة جديدة وبذور نظيفة في بوروندي ورواندا ( 2مليون دوالر أمريكي) .سيزيد البرنامج األمن

الغذائي والدخل األسري لمزارعي الكسافا الريفيين.

المعهد الدولي للزراعة المدارية .الشباب يجرون بحوثاً على الشبابِ :منح دراسية تنافسية للدارسين األفارقة

الشباب الذين يجرون بحوثاً على انخراط الشباب في األنشطة االقتصادية الريفية في أفريقيا ( 2مليون دوالر

أمريكي) .سيحسِّن البرنامج فهم العوامل المؤثرة على مشاركة الشباب في األعمال الزراعية والنشاط االقتصادي

الريفي الزراعي وغير الزراعي ،وهو ما سيزيد كثي اًر من األدلة بشأن الطريقة التي يمكن أن تساهم بها السياسات
واالستثمارات في النمو االقتصادي وتهيئة بيئة مواتية للشباب الريفيين.

المعهد الدولي للزراعة المدارية .مشروع تقييم تربية األحياء المائية وتجريب سالسل القيمة لتحسين إمدادات

األسماك ،والعمالة ،والتغذية في أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ( 2.4مليون دوالر أمريكي) .سيزيد البرنامج
إنتاج مزارع األسماك الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة وغيرها من مزارع األسماك على النطاق األكبر ،وتحسين

قدرة القطاع العام على إدارة تنمية تربية األحياء المائية.
مركز أمريكا الالتينية للتنمية الريفية .الشباب الريفيون واألقاليم والفرص :استراتيجية لالنخراط السياسي

(1.8

مليون دوالر أمريكي) .سيحسِّن البرنامج الفرص االقتصادية اإلقليمية للشباب الريفيين من خالل تحليل السياسات

القائم على األدلة واالنخراط السياساتي مع الحكومات في كولومبيا واكوادور والمكسيك وبيرو.

مركز التأمين الصغري ألغراض إدارة مخاطر التنمية الريفية :الترويج لالبتكارات في التأمين الصغري ( 1.8مليون

دوالر أمريكي) .سيزيد البرنامج القدرة على الصمود وادارة المخاطر لتحسين ُسبل كسب العيش لدى األسر الريفية
الفقيرة المعتمدة على أنشطة إدرار الدخل الزراعي أو غير الزراعي في الصين واثيوبيا وجورجيا.
أوكس فام إيطاليا .مشروع إشراك مجتمعات الشتات في إيطاليا في الجهود التعاونية لدعم التنمية الريفية وعمالة

الشباب في المغرب والسنغال ( 1.5مليون دوالر أمريكي) .سيوسع البرنامج فرص عمل الشباب باستخدام
االستثمارات الطويلة األجل المقدمة من الشتات.

اتحاد الغابات المطيرة :برنامج استخدام أداة التراخيص لدمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في سالسل

عرض القيمة المضافة ( 1مليون دوالر أمريكي) .يهدف هذا البرنامج الذي يستهدف أصحاب الحيازات الصغيرة

في إندونيسيا والب ارزيل وليبريا وسيراليون ،إلى إزالة الحواجز أمام سالسل اإلمداد المستدامة لتمكين أصحاب
الحيازات الصغيرة في األسر الزراعية من بناء مستقبل أكثر إشراقاً.
سبل العيش في األراضي الجافة في جيبوتي والصومال من خالل تكنولوجيات تعزيز
شركة  .Transtecتحسين ُ
سيعزز البرنامج تطبيق التكنولوجيات المحسَّنة في الزراعة واإلدارة المستدامة
اإلنتاجية ( 2مليون دوالر أمريكي)ُ .
للمياه ومستجمعات المياه والمراعي والمجترات الصغيرة.

المركز العالمي للحراجة الزراعية .مشروع تعزيز تقديرات خط األساس ورصد اآلثار على مستوى المشاهد

سيعزز المشروع إمكانية الوصول إلى
الطبيعية في ُ
شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية ( 2مليون دوالر أمريكي)ُ .

بيانات فائقة الجودة بشأن صحة النظام اإليكولوجي والصمود األسري لدى أصحاب المصلحة الوطنيين وشركائهم.

وسوف تستخدم هذه البيانات لتحسين وضع تدخالت البرامج واستثماراتها.
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قصص من الميدان

بحث جديد يكشف عن إمكانية إعادة استخدام النفايات لصالح صغار المزارعين فيي جمييع أنحياء

العالم

ساندت ِمنحة ممولة من الصندوق والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تحقيق األمن الغذائي واالستدامة في جميع
أنحاء العالم عن طريق الترويج لإلمكانات التي تنطوي عليها النفايات الغذائية والصناعية الزراعية ،بل وحتى

النفايات البشرية .ومنذ عام  2011حتى عام  ،2015وفي إطار مشروع إنعاش الموارد واعادة استخدامها الذي نفذه
النظم اإليكولوجية الذي تموله الجماعة
المعهد الدولي إلدارة المياه في إطار برنامج بحوث المياه واألراضي و ُ
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،تم تحليل  110من مشروعات استخالص النفايات من أجل وضع خطوط
توجيهية لتقييم برامج مماثلة وتنفيذها وتوسيع نطاقها .وتولِّد حالياً استنتاجات المشروع اهتماماً لدى الجهات المانحة

و ِّ
تشجع قطاع األعمال الصغيرة في جميع أنحاء العالم على االستفادة من المياه والمغذيات والطاقة الموجودة في
النفايات.

واالبتكار الرئيسي الذي توصل إليه مشروع إنعاش الموارد واعادة استخدامها هو البرهنة على أن أعمال الصرف
الصحي ومعالجة النفايات المعتمدة تقليدياً على اإلعانات العامة يمكن أن تكون مجزية .وخلص البحث الذي أجراه

المشروع إلى أن األعمال التي تعيد استخدام النفايات يمكن أن تزيد استرداد التكاليف ويمكن أن تحقق أرباحاً

وتستخرج الموارد من أجل تحسين تغذية التربة واستدامة المحاصيل والقدرة على مواجهة ُّ
تغيرات المناخ.

ويمكن ألعمال إعادة استخدام النفايات بالنسبة لسكان المناطق الحضرية في البلدان النامية أن توفِّر حوافز للتشجيع
على جمع ومعالجة ما يتراوح بين  30و 60في المائة من النفايات التي تترك دون معالجة من جانب خدمات
البلديات .وفيما يتعلق بالسكان الريفيين والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بصفة خاصة ،تتيح هذه األعمال

فرصاً للعمل وتوفِّر مدخالت ،مثل األسمدة العضوية ،التي يمكن أن تحسِّن األمن الغذائي والزراعة المستدامة.

ويمكن أيضاً لبرامج إعادة استخدام النفايات أن تربط بين المناطق الريفية والحضرية ،ذلك أن المياه والمغذيات التي

تدخل المناطق الحضرية من خالل المنتجات الزراعية يمكن أن تعود إلى المناطق الريفية من خالل استخراج

الموارد.
وحلل المشروع  60دراسة تجريبية من  24بلداً ووضع  21نموذجاً عاماً إلعادة استخدام النفايات ،وهي نماذج يمكن

تنفيذها في البلدان النامية .واختبر الباحثون بعد ذلك هذه النماذج من خالل دراسات جدوى في بنغالور ،وهانوي،
وكامباال،

وليما،

ونشروا

النتائج

التي

إليها

توصلوا

في

المجال

العام

(انظر

الرابط

التالي:

 .)http://ifadrrr.iwmi.org/approved-project-documents.aspxوقدم المشروع دعماً مالياً إلى

أكثر من  20طالباً من طالب الدراسات العليا المنكبين على دراسة مسائل بحثية ذات صلة ،وتواصل استنتاجاتهم
توجيه ق اررات االستثمار في أعمال إعادة استخدام النفايات.

وحفز المشروع حتى اآلن ِمنح متابعة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومن االتحاد األوروبي بقيمة تزيد على
 2.8مليون دوالر أمريكي ،و َّ
النظم اإليكولوجية التابع للجماعة االستشارية للبحوث
حدد برنامج المياه واألراضي و ُ
الزراعية الدولية قائمة بالصالت المستدامة بين الريف والحضر ،مع التركيز على استخراج الموارد واعادة استخدامها
النظم اإليكولوجية الحضرية كبرنامج رئيسي في حاجة إلى مزيد من التمويل والبحث .وهناك أيضاً خطط لدمج
في ُ
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نماذج األعمال المستمدة من المشروعات في مناهج معاهد األعمال لتوعية قادة المستقبل باستخراج الموارد واعادة
استخدامها.

أقراص أسمدة مأمونة مصنوعة من النفايات البشرية المعالجة في موقع تجريبي في داكار ،بنغالديش
©IWMI/Neil Palmer

ِّ
وتشجع أيضاً استنتاجات المشروع على تكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص .وفي غانا ،تزمع شركة جيكو ار
المحدودة إنشاء مرفق مشترك لتحليل النفايات في مجمع بلدية يلو -كروبو من أجل تحويل  5 000متر مكعب

سنوياً من مخلفات المجارير و 300طن من النفايات الصلبة العضوية إلى  200طن من أقراص السماد المأمون.
ومن المقرر إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كوماسي إلنتاج سمك السلور في مياه الصرف
الصحي المعالجة معالجة جيدة ،واعادة استثمار األرباح في صيانة المحطة.

وفي غضون ذلك ،أسفر البحث الذي أجري في إطار المشروع عن تعاون مع برنامج المياه والصرف الصحي التابع

للبنك الدولي إلجراء تقييمات لجدوى مختلف نماذج أعمال إعادة استخدام النفايات في واليتي ماهاراشترا ،وكيراال في
الهند .ووقعت حكومة سري النكا مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي إلدارة المياه لتجريب مرفق لتحويل النفايات إلى

أسمدة في كورونيغاال ،وتحليل ُسبل زيادة استرداد التكاليف ومحطاتها الخاصة بإنتاج السماد العضوي البالغ عددها
 110محطات في جميع أنحاء البلد .وأُدمجت نتائج البحث في مشروع دعم تنمية محاصيل البستنة الذي يسانده
الصندوق في بنن.

أعالف أفضل لألبقار تعود بالنفع على منتجي األلبان في الهند وتنزانيا

توفِّر الماشية في جميع أنحاء العالم الغذاء والدخل لزهاء  1.3مليار نسمة .وتتسم األبقار الحلوب بأهميتها الكبيرة
تغذوياً واقتصادياً على حد سواء .وفي الهند وتنزانيا ،ساهمت استراتيجيات التعليف االبتكارية التي ُنفذت ِ
بمنحة من
وسبل كسب العيش لصغار المزارعين.
الصندوق ،في زيادة إنتاج األلبان وتعزيز األمن الغذائي ُ
مول الصندوق برنامجاً لتعزيز ُسبل العيش القائمة على إنتاج األلبان في
وخالل الفترة من عام  2011إلى َّ ،2014

النهج القائمة على االبتكار في األعالف وتنمية سالسل القيمة .وتولى قيادة هذا البرنامج
الهند وتنزانيا من خالل ُ
المعهد الدولي لبحوث الماشية باالشتراك مع المركز الدولي للزراعة المدارية والشركاء .وربط البرنامج منتجي األلبان
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الفقراء الذين تمثل النساء عدداً كبي اًر منهم ،بسالسل القيمة ومنصات تبادل المعرفة من أجل تحسين أساليب تغذية
الماشية.
وأُدخلت بعض التغييرات البسيطة ولكن الهامة .وفي الهند ،على سبيل المثال ،ساعدت المعالف مزارعين من سبع

قرى على تخفيض النفايات .ولم يكن يمتلك المعالف في البداية سوى  1في المائة من المزارعين المشاركين .وأما

سائر المزارعين فكانوا يضعون العلف على األرض ،مما ّأدى إلى ارتفاع معدل المهدر من العلف ،وزيادة العمالة
المطلوبة لتنظيف حظائر الماشية ،وازدياد مخاطر انتقال أمراض الحيوان.

صمم البرنامج حوضاً بسيطاً باستخدام المواد المحلية يناسب احتياجات المنتجين
وبمساعدة عمال البناء المحليينَّ ،
المحليين .وتشجيعاً الستخدام هذه التكنولوجياَّ ،
قدم مشروع دعم ُسبل العيش المتكاملة الممول من الصندوق ،والبنك
الوطني للزراعة والتنمية الريفية ،حوافز مالية للمشاركين في المشروع ،ومعظمهم من النساء .وساهم ذلك في

استخدام المعالف الجديدة ،وأدى إلى تخفيض متوسط معدل المهدر من العلف بمقدار النصف.

درب البرنامج في تنزانيا المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على مختلف أساليب إنتاج
وفي غضون ذلكَّ ،

األعالف والحفاظ عليها .وتعلم منتجو األلبان استخدام آلة لحزم الباالت في صناديق لصنع القش من الحشائش

الطبيعية أو منتجات الذرة الثانوية .واستلهم بعض المزارعين في قرية مبوزي في مقاطعة لوشوتو هذه اآللة لصنع

آلة حزم باالت خاصة بهم وأجروا عليها تجربة إيضاحية في معرض زراعي في المقاطعة .ويستخدم حالياً
مزارعاً في أوبيري هذه التكنولوجيا الجديدة.

40

مركز على جانب الطريق لجمع األلبان تابع لمجموعة من المزارعين في مقاطعة مفوميرو.
تنزانيا :برنامج تعزيز ُسبل العيش القائمة على إنتاج األلبان ©ILRI/Ben Lukuyu

ويعبر انتشار استخدام آالت حزم الباالت الصندوقية عن مكون آخر من مكونات البرنامج ،وهو إنشاء منصات
ُ
لالبتكار في كل بلد .وأفضى الحوار في هذه الملتقيات إلى سرعة تحسين ترتيبات التسويق ،مثل إنشاء تعاونيات
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طور المصرف الوطني
المنتجين ،ومراكز جمع األلبان ،والمتاجر في أوتاراخند في الهند .وباإلضافة إلى ذلكَّ ،

للزراعة والتنمية الريفية مخططات ائتمانية لتمكين صغار المزارعين من شراء األبقار المهجنة التي تنتج كميات أكبر

من األلبان ،وخفَّفت تعاونية منتجات األلبان الحكومية قواعد العضوية لتمكين القرى النائية من االنضمام إليها وبيع
األلبان من خاللها.

وحسب ما أثبته البرنامج ،تحقق تدخالت األعالف التقنية وتدخالت التسويق أكبر قدر من الفعالية عندما تُنفذ معاً،
حيث يعتمد كل منها على نجاح اآلخر ويدعمه .من ذلك على سبيل المثال أن المشاركين في منصات االبتكارات
أشاروا إلى أن زيادة كميات األعالف الجيدة يتوقف على إيجاد طريقة سهلة ورخيصة لفصل القشور وتحويلها إلى
علف صالح لتغذية الحيوانات .وبعد قيام صغار منتجي األلبان باختبار آالت تقطيع األعالف المتاحة بالفعل لدى

تعاونيات منتجات األلبان المحليةَّ ،
حدد البرنامج رائد أعمال جاه اًز لتوريد النموذج المختار في المناطق النائية،
وسهَّل حصول مجموعات المزارعين على تلك اآلالتَّ .
ومكن ذلك المزارعين من إنتاج األعالف بجودة أفضل
وبكميات أوفر ،و ّأدى ذلك بالتالي إلى زيادة إنتاج األلبان والدخل.

ويستطلع الصندوق ُسبل توسيع نطاق نجاحات البرنامج .وفي أوتاراخند (الهند) ،يمكن تطبيق النتائج التي تم
الوصول إليها في مشروع دعم ُسبل العيش المتكاملة الذي يسانده الصندوق .وفي تانغا (تنزانيا) ،تصب الدروس

ال مستفادة في مبادرة مازيوا زيدي الوطنية لتنمية منتجات األلبان المرتبطة ببرنامج بحوث الماشية التابع للجماعة

االستشارية الدولية للبحوث الزراعية الدولية .واستخدم أصحاب المصلحة المحليون عملية منصة االبتكارات
ويقومون بتطبيقها في سياقات أخرى.

إعالء صوت أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا الالتينية بدعم من الصندوق
وسبل كسب عيشهم جانب ًا
يمثل تمكين السكان الريفيين من إبداء رأيهم في السياسات والق اررات التي تمس حياتهم ُ
رئيسياً من جوانب عمل الصندوق لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين الفقراء وأصحاب المشروعات

الريفيين .ونعمل منذ عام  2010في شراكة مع مركز أمريكا الالتينية للتنمية الريفية من أجل إنشاء "مجموعات حوار

ريفي" من أجل إعالء صوت السكان الريفيين في مناقشات السياسات.
وبالرغم من التقدم الذي تحقق مؤخ اًر ،ما زال إقليم أمريكا الالتينية يعاني من أعلى معدالت انعدام المساواة في

العالم .ويناضل السكان الريفيون بصفة خاصة من أجل الوصول إلى فرص وفوائد النمو االقتصادي والتنمية
االجتماعية .ومن الحيوي لجهود دفع التنمية الريفية الشاملة وتمكين المنتجين الفقراء من التكيُّف مع المناخ المتغيِّر

تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المشاركة في حوار السياسات وبناء ثقتهم في القيام بذلك.
ويتعرض المزارعون في السلفادور بشدة لعديد من آثار تغيُّر المناخ ،بما في ذلك تآكل التربة على نطاق واسع،
وتدهور األراضي ،والجفاف .ويضم الممر الجاف على سبيل المثال  104بلديات وآالف من صغار المزارعين.
تأثر شديداً بموجات الجفاف الحادة التي يمكن أن تستمر ألسابيع.
ويتأثر هذا الممر الجاف اً
وللمساعدة على معالجة تلك القضايا ،دعمت ِمنحة من الصندوق في عام  2010إنشاء مجموعة الحوار الريفي في
السلفادور .ويقود المجموعة ما يتراوح بين  20و 30ممثالً لمختلف الكيانات ،بما فيها الجامعات ،والهيئات الدولية،
ومنظمات المجتمع المدني ،والحكومة ،ولديهم خبرة واسعة في التنمية الريفية والقضايا البيئية على حد سواء .ويعمل

هؤالء الممثلون معاً مع أجل رفع مستوى الحوار السياسي واالجتماعي داخل البلد.
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وتركز مجموعة الحوار الريفي بصفة خاصة على السياسات التي ِّ
تمكن المزارعين من التكيُّف مع تغيُّر المناخ
وتُعزز الحماية البيئية في سياق التنمية الريفية .ويمكن لهذه المجموعة ،نظ اًر لعملها المباشر مع و ازرات الزراعة
والتنمية الريفية ،والبيئة والموارد الطبيعية ،أن تطرح هذه القضايا مباشرة على مقرري السياسات .ويشمل جدول
األعمال أيضاً قضايا التغذية واألمن الغذائي والسيادة الغذائية.

وفي كولومبيا ،ساهمت مجموعة الحوار الريفي بدور أساسي في دعم الرؤية الجديدة للقطاع الريفي التي روجت لها
مفاوضات السالم مع منظمة مغاوير القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك) .وكان للمجموعة دور نشط بصفة
خاصة في المساهمة في البعثة الريفية لكولومبيا .وهذه مبادرة لها جدول أعمال مؤسسي جديد من أجل القطاع
الزراعي بهدف تحسين األوضاع في المناطق الريفية التي أُهملت بشدة على امتداد  50عاماً من النزاع العنيف الذي

عصف بالبلد.

ِّ
وتشكل المجموعة الكولومبية التي يقودها  12عضواً من خلفيات متنوعة ،بمن فيهم ممثلون عن اتحادات ونقابات

العمال ،والمنظمات المتعددة األطراف ،والجامعات ،جزءاً من حركة أكبر تسعى إلى رأب الصدع بين سكان الحضر
والريف .ويمكن لتمكين صغار المنتجين من المشاركة الكاملة في سالسل القيمة والتنمية االجتماعية ،على سبيل
المثال ،أن يزيد من الحراك االجتماعي في كل أنحاء البلد.
وبدعم من الصندوق ،ساعدت المجموعة الكولومبية على إنشاء حيز افتراضي للتواصل أُطلق عليه اسم "المقعد

الريفي" ( .)http://lasillavacia.com/silla-llena/red-ruralوتساهم هذه المنصة بدور مؤثر في بلورة
الرأي العام بشأن المواضيع المتصلة باالستثمار التكنولوجي لصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،والبذور

المحسَّنة ،وملكية األراضي ،و ُشح المياه ،وتغيُّر المناخ ،إلى جانب قضايا أخرى.
ودعمت أيضاً مجموعة الحوار الريفي إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد المستند إلى النتائج

لكولومبيا الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول .وساهمت المجموعة بتوجيهاتها السياسية

ومشورتها التقنية التي كان لها أثر كبير في تحسين البرنامج.
وأنشئت أيضاً في كولومبيا مجموعتان فرعيتان محليتان .وساعدت المجموعة الفرعية الكاريبية على صياغة خطوط
توجيهية الستراتيجية من أجل التنمية الريفية باستخدام نهج إقليمي في المنطقة .وعقدت المجموعة ،بالشراكة مع

معهد اإلدارة العامة 22 ،حلقة عمل في  21منطقة من المناطق دون اإلقليمية لتمكين السكان المحليين من
المساهمة الفاعلة في خطط التنمية الريفية واإلقليمية وعملياتها .وعملت مجموعة منطقة األطلسي مباشرة مع
الحكومة لوضع ُنظم لالبتكارات اإلقليمية من أجل حفز التنمية.
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أحد أعضاء تعاونية سان إيسيدرو في تامانيك ،في مزرعته في شيلتيوبان.
السلفادور :البرنامج القطري © IFAD

المواد العضوية تتيح فرصاً جديدة لشباب المزارعين في جزر المحيط الهادي
تساعد حركة متنامية يدعمها الصندوق في جزر المحيط الهادي المزارعين على االستفادة من أسواق المنتجات
العضوية الدولية .وعن طريق الحصول على شهادات اإلنتاج العضوي لمنتجاتهم ،يرفع المزارعون في جزر المحيط
الهادي مستوى دخلهم ويزيدون قدرتهم على الصمود ويحافظون على ثقافاتهم.
ويستخدم المزارعون في جزر المحيط الهادي أساليب الزراعة العضوية منذ عقود بدون استخدام األسمدة الكيميائية
ومبيدات اآلفات ومبيدات الحشائش .ولكن المتطلبات الدولية الصارمة على المنتجات العضوية منعت المنتجين

التقليديين من تصدير سلعهم واالستفادة من األسواق الخارجية المجزية.

وسعياً إلى تمكين المزارعين من الوصول إلى هذه األسواقَّ ،
قدم الصندوق الدعم المالي إلى أمانة جماعة المحيط

الهادي لتمويل جماعة تجارة المنتجات العضوية والتجارة األخالقية في المحيط الهادي .وتنظر هذه الجماعة إلى
المنتجات العضوية والتجارة األخالقية باعتبارها عامالً رئيسياً مساهماً في الحفاظ على الثقافة والمجتمعات المحلية،

وتحسين ُسبل كسب عيش المزارعين ،وصحة السكان والبيئة في المحيط الهادي .وتسعى الجماعة إلى توسيع حركة
التجارة العضوية واألخالقية وتعزيز منطقة إنتاجية قادرة على الصمود ومستدامة وسليمة في جزر المحيط الهادي.
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شباب المرشدين الزراعيين يتعلّمون كيفية زراعة البابايا في جزيرة فيتي ليفو.
فيجي :مشروع الشراكات الزراعية ©IFAD/Susan Beccio

ومنذ عام  ،2014وقَّعت جماعة تجارة المنتجات العضوية والتجارة األخالقية في المحيط الهادي اتفاقات مع ثالث

هيئات معتمدة دولياً إلصدار الشهادات من أجل وضع مواصفات المواد الزراعية العضوية في المحيط الهادي.
وتمكن أصحاب الحيازات الصغيرة عن طريق الوفاء بهذه المواصفات من توسيع أعمالهم التجارية وزيادة دخلهم.
وبمساعدة من جماعة تجارة المنتجات العضوية والتجارة األخالقية ،حصل  19 000مزارع من أصحاب الحيازات

ويطبَّق اإلنتاج العضوي في  70 000هكتار من األراضي.
الصغيرة بحلول عام  2015على شهادات اعتماد ُ
وفي ظل استمرار اتساع السوق الدولية للمنتجات العضوية ،يتيح ذلك فرصاً متزايدة أمام صغار المزارعين في
المحيط الهادي الذين يعيشون في العادة في مناطق نائية بعيدة بدرجة ال تمكنهم من المشاركة في األسواق العامة
األخرى .ومن خالل الجماعة المذكورةَّ ،
تمكن المزارعون من الوصول إلى األسواق المتنامية لتسويق زيت جوز الهند
البكر ،وسكر جوز الهند ،والبابايا من أجل بيع منتجاتهم بأسعار متميزة.

وبالنظر إلى أن الجماعة ِّ
تشجع المزارعين في المحيط الهادي على االستفادة تماماً من ممارساتهم الزراعية التقليدية،
عملت الجماعة والصندوق في شراكة مع منظمات الزراعة العضوية الوطنية لتقديم الدعم المؤسسي إلى المزارعين

أصحاب الحيازات الصغيرة ولالرتقاء بمهاراتهم التقنية .ويستطيع المزارعون ،باالستعانة بالموجهين ،تقاسم مهاراتهم

ويزود شباب
وخبراتهم مع أقرانهم ،بما في ذلك التقنيات التي تحافظ على عالقات المزارعين التقليدية باألرضَّ .
المزارعين بمهارات اإلنتاج والتسويق األساسية لتشجيع العمل الحر والتوسع االقتصادي.

وتساعد الجماعة والصندوق في الوقت نفسه شباب المزارعين على بناء قدرتهم على التغلب على آثار االحترار

العالمي .ويتعرض صغار المزارعين في المحيط الهادي بصفة خاصة لتأثيرات تغيُّر المناخ واألخطار الطبيعية.

وهذه التأثيرات واألخطار يمكن أن تشمل األعاصير ،والزالزل ،وموجات تسونامي ،واالنفجارات البركانية ،وموجات

وص ِّمم البرنامج لمساعدة صغار المنتجين على حماية ُسبل كسب
الجفاف ،وتوغل الملوحة ،والفيضانات الشديدةُ .
عيشهم.
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302.5
340

77.9

7.5
13.5
21.0

1.1
100

%
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ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم

Emmanuel Maurice

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم اﳌﺆﻗﺖ

ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

Cheryl Morden

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮة اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺆﻗﺘﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻹﺷﺮاف

Charalambos Constantinides

اﳌﺪﻳﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮاﻛﺎت وﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد

Luis Jiménez McInnis

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق
)ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول (2016

ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﲔ

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻛﺎﻧﺎﻳﻮ ﻧﻮاﻧﺰي
رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻣﻮرداﺳﻴﻨﻲ

HENOCK KIFLE

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺴﺎﻋﺪ ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﳌﻮﻇﻔﲔ

Oscar Garcia

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
اﳌﺪﻳﺮ

Fabrizio Felloni
ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ

Saheed Adegbite

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﳌﺪﻳﺮ

Mame Diagne

ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت
اﳌﺪﻳﺮة اﳌﺆﻗﺘﺔ

داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﺪﻳﺮ

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت

داﺋﺮة ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ

اﳌﺪﻳﺮة

Cassandra Waldon

داﺋﺮة إدارة اﻟﺒﺮاﻣﺞ

Mikio Kashiwagi

داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺴﺎﻋﺪ
وﻛﺒﻴﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺮاﻗﺒﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ

Lakshmi Menon

ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺴﺎﻋﺪة

Périn Saint Ange

Paul Winters

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺴﺎﻋﺪ

ﺷﻌﺒﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺸﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺒﺤﻮث وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺛﺮ

اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل

ﺷﻌﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﺪﻳﺮة

Ruth Farrant

ﺷﻌﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﳋﺰاﻧﺔ

اﳌﺪﻳﺮ

Pierre Moreau-Peron

ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﳌﺪﻳﺮ

Adolfo Brizzi

ﺷﻌﺒﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ

اﳌﺪﻳﺮ وأﻣﲔ اﳋﺰاﻧﺔ

Domenico Nardelli
اﳌﺪﻳﺮ

Thomas Bousios

ﺷﻌﺒﺔ اﳌﺮاﻗﺐ واﶈﺎﺳﺒﺔ

اﳌﺪﻳﺮ

Ides de Willebois

ﺷﻌﺒﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ

اﳌﺪﻳﺮ

Ashwani Muthoo

اﳌﺪﻳﺮ

Paul Winters

ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻌﺎﳌﻲ
واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺷﻌﺒﺔ آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدي

اﳌﺪﻳﺮ واﳌﺮاﻗﺐ

Advit Nath
اﳌﺪﻳﺮ

Matthias Meyerhans
اﳌﺪﻳﺮة

Hoonae Kim

ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأوروﺑﺎ
اﳌﺪﻳﺮ

Khalida Bouzar

ﺷﻌﺒﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
اﳌﺪﻳﺮة

Sana Jatta

ﺷﻌﺒﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﳌﺪﻳﺮ

Joaquin Lozano

ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻨﺎخ

اﳌﺪﻳﺮة

Margarita Astralaga

العضوية والتمثيل
 25بلدا من
بتاريخ  31ديسمبر/كانون األول  ،2016بلغ مجموع عدد البلدان األعضاء في الصندوق  176بلدا تشمل  
،و 57فيالقائمة
50بلدا فيالقائمةالفرعيةجيم - 1
منالقائمةباء،و139منالقائمةجيم(منها  

 12
القائمةألف،و 

32فيالقائمةالفرعيةجيم-  .)3
،و 
الفرعيةجيم -  2
القائمة ألف

القائمة باء

النمسا 

الجزائر 

بلجيكا 

غابون 

كندا 

إندونيسيا 

الدانمرك 

جمهوريةإيراناإلسالمية 

إستونيا 

العراق 

فنلندا 

الكويت 

فرنسا 

ليبيا 

ألمانيا 

نيجيريا 

اليونان 

قطر 

هنغاريا 

المملكةالعربيةالسعودية 

آيسلندا 

دولةاإلماراتالعربيةالمتحدة 

آيرلندا 

جمهوريةفنزويالالبوليفارية 

إيطاليا 
اليابان 
لكسمبرغ 
هولندا 
نيوزيلندا 
النرويج 
البرتغال 
االتحادالروسي 
إسبانيا 
السويد 
سويس ار 
المملكةالمتحدة 
الوالياتالمتحدةاألمريكية 
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القائمة جيم
:1
القائمة الفرعية جيم -

:2
القائمة الفرعية جيم -

أوروبا ،آسيا والمحيط الهادي

أمريكا الالتينية والكاريبي

أنغوال 

أفغانستان 

أنتيغواوبربودا 

بنن 

ألبانيا 

األرجنتين 

بوتسوانا 

أرمينيا 

جزرالبهاما 

بوركينافاسو 

أذربيجان 

بربادوس 

بوروندي 

بنغالديش 

بليز 

الكاميرون 

بوتان 

بوليفيا 

الرأساألخضر 

البوسنةوالهرسك 

الب ارزيل 

جمهوريةأفريقياالوسطى 

كمبوديا 

شيلي 

تشاد 

الصين 

كولومبيا 

جزرالقمر 

جزركوك 

كوستاريكا 

الكونغو 

كرواتيا 

كوبا 

كوتديفوار 

قبرص 

دومينيكا 

جمهوريةالكونغوالديمقراطية 

جمهوريةكورياالشعبيةالديمقراطية 

الجمهوريةالدومينيكية 

جيبوتي 

فيجي 

إكوادور 

مصر 

جورجيا 

السلفادور 

غينيااالستوائية 

الهند 

غرينادا 

إريتريا 

إسرائيل 

غواتيماال 

إثيوبيا 

األردن 

غيانا 

غامبيا 

كازاخستان 

هايتي 

غانا 

كيريباس 

هندوراس 

غينيا 

قيرغيزستان 

جامايكا 

غينيا-بيساو 

جمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية 

المكسيك 

كينيا 

لبنان 

نيكاراغوا 

ليسوتو 

ماليزيا 

بنما 

ليبريا 

ملديف 

باراغواي 

مدغشقر 

مالطة 

بيرو 

مالوي 

جزرمارشال 

سانتكيتسونيفس 

مالي 

والياتميكرونيزياالموحدة 

سانتلوسيا 

موريتانيا 

منغوليا 

سانتفنسنتوجزرغرينادين 

موريشيوس 

الجبلاألسود 

سورينام 

المغرب 

ميانمار 

ترينيدادوتوباغو 

موزامبيق 

ناورو 

أوروغواي 

ناميبيا 

نيبال 

النيجر 

نيوي 

رواندا 

عمان 

سانتوميوبرينسيبي 

باالو 

السنغال 

باكستان 

سيشيل 

بابواغينياالجديدة 

أفريقيا

سيراليون 

الفلبين 
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:3
القائمة الفرعية جيم -

القائمة جيم
:1
القائمة الفرعية جيم -

:2
القائمة الفرعية جيم -

الصومال 

جمهوريةكوريا 

أفريقيا

أوروبا ،آسيا والمحيط الهادي

جنوبأفريقيا 

جمهوريةمولدوفا 

جنوبالسودان 

رومانيا 

السودان 

ساموا 

سوازيلند 

جزرسليمان 

توغو 

سريالنكا 

تونس 

الجمهوريةالعربيةالسورية 

أوغندا 

طاجيكستان 

جمهوريةتنزانياالمتحدة 

تايلند 

زامبيا 

جمهوريةمقدونيااليوغوسالفيةالسابقة 

زمبابوي 

تيمور-ليشتي 
تونغا 
تركيا 
توفالو 
أوزبكستان 
فانواتو 
فييتنام 

اليمن 
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:3
القائمة الفرعية جيم -

أمريكا الالتينية والكاريبي

األعضاء

المحافظ 

المحافظ المناوب 

أفغانستان

—

—

(يناير/كانونالثاني-يونيو/حزيران )2016
 Abdul Waheed Omer

2016-) 

(يونيو/حزيران

ألبانيا

 Shkelqim Cani

(يناير/كانونالثاني-أبريل/نيسان )2016
 Arben Ahmetaj
(أبريل/نيسان2016-) 

الجزائر

سيدأحمدفروخي 

(يناير/كانونالثاني-يونيو/حزيران )2016
عبدالسالم شلغم 

(يونيو/حزيران2016 )-

 Alban Zusi

(يناير/كانونالثاني-مايو/أيار)2016 

 Roni Telegrafi
(مايو/أيار2016-) 
رشيدمعاريف 

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016
—

(فبراير/شباط-يونيو/حزيران )2016
عبدالحميدسنوسيبريكسي 

(يونيو/حزيران2016-) 

أنغوال

 ag oC rdeP sAofA

(يناير/كانونالثاني-ديسمبر/كانوناألول
 )2016

o Piocê  APêAo eAs ocdêro 
 edaoldêeA

 Marcos Alexandre Nhunga

(ديسمبر/كانوناألول2016-) 

أنتيغوا وبربودا

—

—

األرجنتين

 Claudio Javier Rozencwaig

—

أرمينيا

 Sergo Karapetyan

(يناير/كانونالثاني-أكتوبر/تشريناألول
 )2016

 Zohrab V. Malek

 Ignati Araqelyan

(أكتوبر/تشريناألول2016 )-

النمسا

 Edith Frauwallner

 Günther Schönleitner

أذربيجان

(يناير/كانونالثاني )2016

 Vaqif Sadiqov

 Mammad Bahaddin Ahmadzada
(يونيو/حزيران2016-) 

—

(يناير/كانونالثاني-يونيو/حزيران )2016
 Heydar Khanish oglu Asadov
(يونيو/حزيران2016-) 
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األعضاء

المحافظ 

المحافظ المناوب 

جزر البهاما

 V. Alfred Gray

 Eldred Edison Bethel

بنغالديش

 Abul Maal Abdul Muhith

 Monzur Hossain

بربادوس

—

—

بلجيكا

 Patrick Vercauteren Drubbel

—

بليز

 Jose Alpuche
(سبتمبر/أيلول2016-) 

—

بنن

 Rufin Orou Nan Nansounon

بوتان

 Rosemonde Deffon Yakoubou

(يناير/كانونالثاني-أبريل/نيسان )2016

(يناير/كانونالثاني-أكتوبر/تشريناألول )2016

 Delphin Oloronto Kouzande
(أبريل/نيسان2016-) 

—

  Yeshey Dorji

(أكتوبر/تشريناألول2016-) 
 Daw Penjo

(يناير/كانونالثاني-مارس/آذار )2016
 Kinga Singye

(مارس/آذار2016-) 

جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات

—

البوسنة والهرسك

—

 Vesela Planinic

بوتسوانا

 Kgotla K. Autlwetse

 Biopelo Khumomatlhare

البرازيل

Nelson Henrique Barbosa Filho 
(يناير/كانونالثاني )2016

 Maria Laura da Rocha

 Roxana Oller Catoira

(يناير/كانونالثاني-أكتوبر/تشريناألول )2016
—

(أكتوبر/تشريناألول2016-) 

—

(يناير/كانونالثاني2016-) 

بوركينا فاسو

بوروندي

 Jean Gustave Sanon

 Lassané Kabore

(يناير/كانونالثاني )2016

(يناير/كانونالثاني-ديسمبر/كانوناألول )2016

 Hadizatou Rosine Coulibaly
(يناير/كانونالثاني2016-) 

 Ambroise Kafando
(ديسمبر/كانوناألول2016-) 

 Tabu Abdallah Manirakiza
(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016

 Déo Guide Rurema

 Phil Domitien Ndihokubwayo
(يوليو/تموز2016-) 
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األعضاء

المحافظ 

المحافظ المناوب 

الرأس األخضر

 Manuel Amante da Rosa

 Sónia Cristina Martins

كمبوديا

 Ouk Rabun

يناير/كانونالثاني2016-مايو/أيار
 )2016

—

 Veng Sakhon

(مايو/أيار2016-) 

الكاميرون

 Clémentine Ananga Messina

 Dominique Awono Essama

كندا

 Diane Jacovella

 Michel Gagnon

(يناير/كانونالثاني-مايو/أيار)2016 

 Sarah Fountain-Smith
(مايو/أيار2016-) 

جمهورية أفريقيا الوسطى

 Marie-Noëlle Koyara

(يناير/كانونالثاني-أبريل/نيسان )2016

Mahamat Yacoub Taïb 


 Honoré Feizoure
(أبريل/نيسان2016-) 

تشاد

 Amane Rosine BaÏwong Djibergui

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني
)2016 
 Asseid Gamar Sileck

(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

 Lagnaba Kakiang
(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني )2016
—

(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

شيلي

 Luis Fernando Ayala González

—

الصين

 Shi Yaobin

 Yang Shaolin
(يناير/كانونالثاني-يونيو/حزيران )2016

كولومبيا

 Juan Sebastián Betancur Escobar
(يناير/كانونالثاني-مارس/آذار )2016

 Chen Shixin
(سبتمبر/أيلول2016-) 

—

(أبريل/نيسان-سبتمبر/أيلول )2016

 Adriana Isabel Vivas Rosero

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016
—

(فبراير/شباط2016-) 

 Juan Rafael Mesa Zuleta
(سبتمبر/أيلول2016-) 

جزر القمر

 Siti Kassim

 Mohamed Ali Soilihi

الكونغو

 Rigobert Maboundou

 Mamadou Kamara Dekamo

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني )2016
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األعضاء

المحافظ المناوب 

المحافظ 

(يناير/كانونالثاني-مايو/أيار )2016
 Henri Djombo

(مايو2016-) 

جزر كوك

—

—

كوستاريكا

 Marco Vinicio Vargas Pereira

 Miguel Ángel Obregón López

كرواتيا

 Damir Grubiša

—

كوبا

 Rodrigo Malmierca Díaz

 Alba Beatriz Soto Pimentel

قبرص

 George F. Poulides

 Spyridon Ellinas

كوت ديفوار

—

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 Janine Tagliante-Saracino

(يناير/كانونالثاني )2016

(يناير/كانونالثاني-سبتمبر/أيلول )2016

 Mamadou Sangafowa Coulibaly
(يناير/كانونالثاني2016-) 

 Seydou Cissé
(سبتمبر/أيلول2016-) 

 Kim Chun Guk

(يناير/كانونالثاني-مارس/آذار )2016

—

—

(مارس/آذار2016-) 

جمهورية الكونغو الديمقراطية

Emile Christophe Mota Ndongo
 Kang

Hubert Ali Ramazani 


الدانمرك

 Morten Jespersen

 Vibeke Gram Mortensen

جيبوتي

 Mohamed Ahmed Awaleh

—

دومينيكا

 Matthew Walter

—

الجمهورية الدومينيكية

 Antonio Vargas Hernández

 Mario Arvelo Caamaño

إكوادور

 Fausto Eduardo Herrera Nicolalde

 Javier Ponce Cevallos

مصر

عصامعثمانفايد 

عمرومصطفىكمالحلمي 

السلفادور

—

غينيا االستوائية

 María Eulalia Jiménez Zepeda

(يناير/كانونالثاني-مارس/آذار )2016

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني )2016

 Sandra Elizabeth Alas Guidos
(أبريل/نيسان2016-) 

—

 Francisco Mba Olo Bahamonde
(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016

 Salomón Nfa Ndong
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(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 
(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016

األعضاء

المحافظ المناوب 

المحافظ 

 Miguel Mba Nchama Mikue
) -2016تموز/(يوليو

 Víctor Grange Meile
) -2016تموز/(يوليو

 Fessehazion Pietros

 Arefaine Berhe

إريتريا

 Siim Tiidemann

 Ruve Šank

إستونيا

 Gessese Mulugeta Alemseged

 Tefera Derbew

إثيوبيا

 Joeli Cawaki

 Inia Batikoto Seruiratu

فيجي

 Riikka Laatu

 Elina Kalkku

فنلندا

—

 Guillaume Chabert

فرنسا

 Rachelle Ewomba-Jocktane

 Mathieu Mboumba Nziengui

غابون

تشرينالثاني/نوفمبر-كانونالثاني/(يناير
) 2016
 Yves Fernand Manfoumbi
) -2016تشرينالثاني/(نوفمبر

 Lang Yabou

 Ousman Jammeh)

)2016شباط/فبراير-كانونالثاني/(يناير

غامبيا

 Ismaila Sanyang
) -2016شباط/(فبراير

 Karlo Sikharulidze

 Otar Danelia

جورجيا

—

 Peter Failer

ألمانيا

 Molly Anim Addo

 Fifi Fiavi Franklin Kwetey

غانا

) 2016نيسان/أبريل-كانونالثاني/(يناير
 Alhaji Mohammed Muniru
) -2016نيسان/(أبريل

 Alexios Marios Lyberopoulos
—

 Themistoklis Demiris

اليونان

 Roland Bhola

غرينادا

تشرينالثاني/نوفمبر-كانونالثاني/(يناير
) 2016

 Yolande Bain-Horsford

) -2016تشرينالثاني/(نوفمبر
 Sylvia Wohlers de Meie

Stephanie Hochstetter Skinner Klée

 Mohamed Chérif Diallo

 Jacqueline Sultan
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غواتيماال
غينيا

األعضاء

المحافظ 

المحافظ المناوب 

غينيا-بيساو

—

—

غيانا

 Noel Holder

 George Jervis

هايتي

 Wilson Laleau

(يناير/كانونالثاني-سبتمبر/أيلول )2016

—

 Yves Romain Bastien

(سبتمبر/أيلول2016-) 

هندوراس

 Jacobo Páz Bodden

—

هنغاريا

—

 Zoltán Kálmán

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016
 Katalin Tóth

(فبراير/شباط2016-) 

آيسلندا

 María Erla Marelsdóttir

الهند

 Shaktikanta Das

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016

 Dinesh Sharma

(فبراير/شباط2016-) 

إندونيسيا

 Andin Hadiyanto

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني
 )2016

 Auðbjörg Halldórsdóttir
 Dinesh Sharma

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016

 Raj Kumar

(فبراير/شباط2016-) 
—

 Rionald Silaban

(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

جمهورية إيران اإلسالمية

 Peiman Seadat

(يناير/كانونالثاني )2016

—

 Majid Bizmark

(يناير/كانونالثاني2016-) 

العراق

فالححسنالزيدان 

آيرلندا

 Bobby McDonagh

 Damien Kelly

إسرائيل

—

—

إيطاليا

 Enrico Morando

—

سيوانبارزاني 

(يناير/كانونالثاني )2016

أحمدأبوبكرحسنبامرني 
(فبراير/شباط2016-) 
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األعضاء

المحافظ 

المحافظ المناوب 

جامايكا

 Derrick Kellier

 Wayne McCook

(يناير/كانونالثاني-مارس/آذار )2016

 Karl Samuda

(مارس/آذار2016-) 

اليابان

 Kazuyoshi Umemoto

 Kenji Okamura

األردن

عمادفاخوري 

راضيالطراونة 

كازاخستان

 Yermek Kosherbayev

 Dina Sattybayeva

كينيا

 Felix Kiptarus Koskei

 Josephine Wangari Gaita

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016

 Willy Bett

(فبراير/شباط2016-) 

كيريباس

 Tiarite George Kwong

(يناير/كانونالثاني-مارس/آذار )2016
 Tebao Awerika

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016
—

(فبراير/شباط2016-) 
 Timi Kaiekieki

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016
 Moannata Ientaake

(مارس/آذار2016-) 

(فبراير/شباط2016-) 

الكويت

أنسالصالح 

هشامإبراهيمالوقيان 

قيرغيزستان

—

—

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 Liane Thykeo

(يناير/كانونالثاني-مايو/أيار )2016

—

—

(مايو/أيار-يونيو/حزيران )2016
 Somdy Douangdy

(يونيو/حزيران2016-) 

لبنان

غلورياأبوزيد 

رانياخليلزرزور 

ليسوتو

 Lisemelo 'Mapalesa Mothokho

 'Mathoriso Molumeli

ليبريا

 Moses Zinnah

 Peter Korvah

ليبيا

—

—

لكسمبرغ

 Romain Schneider

 Manuel Tonnar

مدغشقر

 Ravatomanga Rolland

(يناير/كانونالثاني-مايو/أيار )2016
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—

األعضاء

المحافظ المناوب 

المحافظ 

—

(مايو/أيار2016-) 

مالوي

 Jermoth Ulemu Chilapondwa

 Jeffrey H. Luhanga

ماليزيا

 Mohd Irwan Serigar Bin Abdullah

 Abdul Samad Othman

ملديف

 Mohamed Shainee

 Abdulla Nashid

مالي

 Bokary Treta

(يناير/كانونالثاني )2016

 Bruno Maiga

 Kassoum Denon
(يناير/كانونالثاني2016-) 

مالطا

 Justin Zahra

 Stefan Cachia

جزر مارشال

—

—

موريتانيا

 Sid Ahmed Rais

 Marièm Aouffa

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني
 )2016

 Moctar Ould Djay
(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

موريشيوس

 Mahen Kumar Seeruttun

المكسيك

—

(يناير/كانونالثاني-ديسمبر/كانوناألول
 )2016
 Perla Maria Carvalho Soto

(ديسمبر/كانوناألول2016-) 

واليات ميكرونيزيا الموحدة

 Marion Henry

منغوليا

 Radnaa Burmaa

—

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني )2016
 Benito Santiago Jiménez Sauma
(ديسمبر/كانوناألول2016-) 
 Alissa Takesy

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني
 )2016

 Purev Sergelen

(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

الجبل األسود

 Pushpawant Boodhun

 Petar Ivanović

(يناير/كانونالثاني-ديسمبر/كانوناألول
 )2016
 Milutin Simović
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 Shijeekhuu Odonbaatar

(يناير/كانونالثاني-سبتمبر/أيلول )2016
—

(سبتمبر/أيلول-نوفمبر/تشرينالثاني )2016
 Tserendorj Jambaldorj
(ديسمبر/كانوناألول2016-) 
 Nataša Božović

األعضاء

المحافظ المناوب 

المحافظ 

(ديسمبر/كانوناألول2016-) 

المغرب

محمدصديقي 

محمدالغلبزوري 

موزامبيق

 Adriano Afonso Maleiane

Waldemar Fernando de Sousa(يناير/كانون
الثاني )2016

ميانمار

 Hlaing Myint

 Ernesto Gouveia Gove

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني )2016

 Rogério Lucas Zandamela
(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

(يناير/كانونالثاني-أبريل/نيسان )2016

 Myint Naung

 Aung Thu

(أبريل/نيسان2016-) 

ناميبيا

 John Mutorwa

 Petrus N. Iilonga

ناورو

 Sasi Kumar

 Michael Aroi

نيبال

 Haribol Prasad Gajurel

(يناير/كانونالثاني-أغسطس/آب )2016

 Uttam Kumar Bhattarai

 Gauri Shankar Chaudhary
(أغسطس/آب2016-) 

هولندا

 Lilianne Ploumen

نيوزيلندا

 Patrick John Rata

نيكاراغوا

 Mónica Robelo Raffone

—

النيجر

 Maїdagi Allambeye

—

 Gerda Verburg

(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016
—

(يوليو/تموز-سبتمبر/أيلول )2016
 Hans Hoogeveen
(سبتمبر/أيلول2016-) 
 Anthe Crawley

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني )2016
—

(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016
—

(يوليو/تموز2016-) 
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األعضاء

المحافظ 

المحافظ المناوب 

نيجيريا

—

 Mahmoud Isa-Dutse

(يناير/كانونالثاني )2016
 Audu Ogbeh

(يناير/كانونالثاني2016-) 

نيوي

— 

النرويج

 Leni Stenseth

—

(يناير/كانونالثاني-ديسمبر/كانوناألول
 )2016
 Hans Jacob Frydenlund

(ديسمبر/كانوناألول2016-) 

عمان

 Mariann Murvoll

(يناير/كانونالثاني-ديسمبر/كانوناألول )2016
 Hilde Klemetsdal

(ديسمبر/كانوناألول2016-) 

إسحاقبنأحمدالرقيشي 
(يناير/كانونالثاني )2016

(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز)2016 

(يناير/كانونالثاني-أغسطس/آب )2016

أحمدبنسالمبنمحمدباعمر 
(أغسطس/آب2016-) 

—

—

أحمدبنناصربنعبداهللالبكري 
(أغسطس/آب2016-) 

باكستان

 Sikandar Hayat Khan Bosan

 Muhammad Saleem Sethi

باالو

 Fleming Umiich Sengebau

 Secilil Eldebechel

بنما

 Dulcidio de La Guardia

 Iván Alexei Zarak Arias

بابوا غينيا الجديدة

 Patrick Pruaitch

 Dairi Vele

باراغواي

 Santiago Peña Palacios

 Pedro Daniel Correa Ramírez
(يناير/كانونالثاني-مارس/آذار )2016

بيرو

 Eda Adriana Rivas Franchini

 Lea Raquel Giménez Duarte
(مارس/آذار2016-) 

(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016

—

—

(يوليو/تموز2016-ديسمبر/كانوناألول
 )2016

 Luis Carlos Antonio Ibérico Núñez

(ديسمبر/كانوناألول-) 

الفلبين

 Cesar V. Purisima

يناير/كانونالثاني2016-يوليو/تموز
 )2016
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—

األعضاء

المحافظ المناوب 

المحافظ 

 Carlos G. Dominguez III
(يوليو/تموز2016-) 

البرتغال

Cláudia Isabel Anacleto Pereira da
 Costa de Cerca Coelho

Rosa Maria Fernandes Lourenço
 Caetano

قطر

عبدالعزيزبنأحمدالمالكيالجهني 

— 

جمهورية كوريا

 Lee Yong-joon

 Lee Eun Jeong

جمهورية مولدوفا

 Vlad Loghin

(يناير/كانونالثاني-مارس/آذار )2016
—

(مارس/آذار2016-) 
(يناير/كانونالثاني-مايو/أيار )2016

 Elena Matveeva

 Iurie Usurelu

(مايو/أيار2016-) 

رومانيا

—

االتحاد الروسي

 Andrey Bokarev

—

رواندا

 Géraldine Mukeshimana

—

سانت كيتس ونيفس

 Eugene Alistair Hamilton

 Dana Manuela Constantinescu
(يناير/كانونالثاني-سبتمبر/أيلول )2016
 George Gabriel Bologan
(سبتمبر/أيلول2016-) 

(يناير/كانونالثاني-أغسطس/آب )2016

 Jacques Kabale Nyangezi
(أغسطس/آب2016-) 

سانت لوسيا

 Moses Jn Baptiste

(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016
—

(يوليو/تموز2016-) 

سانت فنسنت وجزر غرينادين

ساموا

—

 Ashton Stanley
 Hurbert Emmanuel

(يناير/كانونالثاني-سبتمبر/أيلول )2016
—

(سبتمبر/أيلول2016-) 
—

(يناير/كانونالثاني-أبريل/نيسان )2016

(يناير/كانونالثاني-أبريل/نيسان )2016

 Saboto Scofield Caesar
(أبريل/نيسان2016-) 

 Raymond Ryan
(أبريل/نيسان2016-) 

 Faumuina Tiatia Liuga

(يناير/كانونالثاني-أبريل/نيسان )2016
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 Tialavea F.T. Seigafolava Hunt

(يناير/كانونالثاني-أبريل/نيسان )2016

األعضاء

المحافظ 

المحافظ المناوب 

(أبريل/نيسان2016-) 

 Mulipola Leiataua Laki
(أبريل/نيسان2016-) 

سان تومي وبرينسيبي

 Américo D'Oliveira Ramos

 Teodorico De Campos

المملكة العربية السعودية

عبدالرحمنبنعبدالمحسنالفضلي 

سليمانالتركي 

السنغال

 Papa Abdoulaye Seck

 Mamadou Saliou Diouf

سيشيل

 Bernard Francis Shamlaye

—

سيراليون

 Joseph Sam Sesay

 Sili Epa Tuioti

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016

 Jongopie Siaka Stevens

 Monty Patrick Jones

(فبراير/شباط2016–) 

جزر سليمان

—

الصومال

أحمدحسنقبوبي 

—

(يناير/كانونالثاني-سبتمبر/أيلول )2016

إبراهيمحاجيعبدالقادر 

—

(سبتمبر/أيلول2016-) 

جنوب أفريقيا

 Nomatemba Tambo

جنوب السودان

 Beda Deng Machar

(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016

—
—

 Lam Akol Ajawin

(يوليو/تموز2016-) 

إسبانيا

 Francisco Javier Elorza Cavengt

سري النكا

—

Vicente Canelles Montero 

 Dolugala Watte Jinadasa

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016

(يناير/كانونالثاني-سبتمبر/أيلول )2016

 Daya Srikantha John Pelpola
(فبراير/شباط2016-) 

(سبتمبر/أيلول2016-) 

—

السودان

إبراهيمآدمأحمدالدخيري 

مجديحسنيس 

سورينام

 Jaswant Sahtoe

—

سوازيلند

 Moses Malindane Vilakati

 Bongani S. Masuku
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(يناير/كانونالثاني )2016

األعضاء

المحافظ 

السويد

 Ulrika Modéer

سويس ار

 Pio Wennubst

 Daniel Birchmeier

الجمهورية العربية السورية

أحمدالقادري 

—

طاجيكستان

 Davlatali Hotamov

—

تايلند

 Theerapat Prayurasiddhi

 Sompong Nimchuar

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة

— 

—

تيمور  -ليشتي

 Estanislau Aleixo da Silva

—

توغو

 Ouro Koura Agadazi

 Akla-Esso M'Baw Arokoum

تونغا

— 

—

ترينيداد وتوباغو

 Devant Maharaj
(يناير/كانونالثاني )2016

—

المحافظ المناوب 

 Eric Maziya

(يناير/كانونالثاني2016-) 
 Per Örnéus

(يناير/كانونالثاني-أكتوبر/تشريناألول )2016
 Magnus Lennartsson

(أكتوبر/تشريناألول2016-) 

—

(يناير/كانونالثاني2016-) 

تونس

ياسينابراهيم 

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني
 )2016
محمدالفاضلعبدالكافي 

(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

سعدالصديق 

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني )2016
سميرالطيب 

(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

تركيا

 Faruk Çelik

 Aydin Adnan Sezgin

توفالو

—

—

أوغندا

—

—

دولة اإلمارات العربية المتحدة

عبيدحميدالطاير 

يونسحاجيالخوري 

المملكة المتحدة

—

 Elizabeth Nasskau

جمهورية تنزانيا المتحدة

 Stephen Masato Wasira
(يناير/كانونالثاني )2016

 James Alex Msekela
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(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016

األعضاء

المحافظ المناوب 

المحافظ 

 Mwigullu Nchemba

(يناير/كانونالثاني-ديسمبر/كانوناألول
 )2016

—

(فبراير/شباط2016-) 

 Charles John Tizeba

(ديسمبر/كانوناألول2016-) 

الواليات المتحدة

 Jacob J. Lew

—

أوروغواي

 Gastón Alfonso Lasarte Burghi

—

أوزبكستان

 Ravshan Usmanov

 Yashin Khidirov

فانواتو

 Howard Aru

 Esra Tekon Tumukon

جمهورية فنزويال البوليفارية

 Simón A. Zerpa Delgado

 Elías Rafael Eljuri Abraham

فييت نام

 Truong Chi Trung

 Nguyen Thanh Do

اليمن

أحمدأحمدالميسري 

—

زامبيا

—

(يناير/كانونالثاني-ديسمبر/كانوناألول )2016
أسمهانعبدالحميدالطوقي 
(ديسمبر/كانوناألول2016-) 

(يناير/كانونالثاني-فبراير/شباط )2016

 Pamela Chibonga Kabamba
(فبراير/شباط2016-) 

 Given Lubinda

(فبراير/شباط-أكتوبر/تشريناألول )2016
 Dora Siliya

(أكتوبر/تشريناألول2016-) 

زمبابوي

—

 Joseph M. Made

106

106

قائمة ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي
في  31ديسمبر كانون األول
األعضاء

2

2016

األعضاء المناوبون

القائمة ألف
كندا

 Karen Garner

فرنسا

 Martin Landais

آيرلندا

 Earnán O’Clérigh

(يناير/كانونالثاني-أكتوبر/تشريناألول )2016
—

(أكتوبر/تشريناألول-نوفمبر/تشرينالثاني
)2016 
 Aidan Fitzpatrick

(نوفمبر/تشرينالثاني2016–) 
(يناير/كانونالثاني-أغسطس/آب )2016

بلجيكا

 Guy Beringhs

 Arnaud Guigné

(سبتمبر/أيلول2016-) 

ألمانيا

 Otmar Greiff

(يناير/كانونالثاني-مايو/أيار )2016

سويس ار

 Liliane Ortega

 Martina Metz

(مايو/أيار2016-) 

إيطاليا

 Adolfo Di Carluccio

النمسا

اليابان

 Osamu Kubota

الدانمرك

 Vibeke Gram Mortensen

هولندا

 Wierish Ramsoekh

المملكة المتحدة

 Elizabeth Nasskau

السويد

 Victoria Jacobsson

النرويج

 Inge Nordang

الواليات المتحدة

 John Hurley

إسبانيا

 Seena Garcia

(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016

 Verena Hagg

(يوليو/تموز2016-) 

Juan Claudio de Ramón
Jacob-Ernest

القائمة باء
يخفإنذلكيعنيأنالممثلقدعينقبل يناير/كانونالثاني 2016و/أوأنه
 2تشيرالتواريخداخلاألقواسإلىتاريختعيينالممثلوتاريختنحيه.وفيحالةعدموجودأيتار
ُ
سيستمرفيهذاالمنصبحتىبعدديسمبر/كانوناألول .2016
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األعضاء المناوبون

األعضاء
الكويت

يوسفغازيالبدر 

دولة اإلمارات العربية المتحدة

يوسفمحمدبنحجر 

نيجيريا

 Yaya O. Olaniran

قطر

—

المملكة العربية السعودية

—

إندونيسيا

 Hari Priyono

(يناير/كانونالثاني-نوفمبر/تشرينالثاني
 )2016
محمدأحمدالغامدي 

(نوفمبر/تشرينالثاني2016-) 

جمهورية فنزويال البوليفارية

 Vanessa Rowena Avendaño

الجزائر

نورالدينالسمي 

القائمة جيم
القائمة الفرعية جيم:1-
أنغوال

 Carlos Alberto Amaral

كينيا

 Fabian Muya

ليبريا

 Mohammed S.L. Sheriff

مصر

عبدالباسطأحمدعليشلبي 

مصر

عبدالباسطأحمدعليشلبي 

غانا

—

القائمة الفرعية جيم:2-
الصين

 Zhang Zhengwei

باكستان

(يناير/كانونالثاني-مارس/آذار )2016
(مارس/آذار2016-) 

(يناير/كانونالثاني–مارس/آذار )2016
(مارس–ديسمبر/كانوناألول )2016
 Nii Quaye-Kumah

(ديسمبر/كانوناألول2016-) 

(يناير/كانونالثاني-يوليو/تموز )2016

— 

 Liu Weihua

(يوليو/تموز2016-) 

الهند

 Raj Kumar

جمهورية كوريا

القائمة الفرعية جيم:3-
البرازيل
المكسيك

 Rafael Ranieri
—

األرجنتين
الجمهورية الدومينيكية

 Lee Eun Jeong

(يناير/كانونالثاني2016-مارس/آذار )2016
—

(مارس/آذار2016-أبريل/نيسان )2016
 Joo Won Chul

(أبريل/نيسان2016-)
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 Claudio Javier Rozencwaig
 Antonio Vargas Hernández

مطبوعات نشرت في عام 2016

3

هذه قائمة بمجموعة مختارة من المطبوعات .وتركز المطبوعات والورقات التقنية الصادرة عن الصندوق على مواضيع

متخصصةِّ ،
وتقدم إسهاماً جديداً في معالجة القضايا ذات الصلة .وتتضمن المطبوعات الصادرة عن مكتب التقييم المستقل
في الصندوق تقييمات محايدة لما حققناه من نتائج .وتشمل القائمة أيضاً مطبوعات السياسات؛ وورقات تقنية ،ومقاالت
صحفية ،ومواد كتبها موظفون في الصندوق ولكنها ُنشرت خارجه؛ ومطبوعات خارجية مختارة شارك فيها الصندوق.

وأخي اًر ،ترد في القائمة روابط إلكترونية إلى بعض المواد اإلعالمية ،ويتضمن هذا القسم عينة من المواد اإلعالمية
والدعائية التي نصدرها للتوعية بأثر الصندوق ومجاالت عمله الرئيسية.

مطبوعات الصندوق
)A Bucket of Water: Reflections on sustainable rural development (forthcoming
)Journal of Law and Rural Development, issue 1 (forthcoming
 تقرير التنمية الريفية :تعزيز التحول الريفي الشمولي
نظرة عامة(العربية | اإلنكليزية | الفرنسية | األسبانية)
o
Chapter 1: Structural and rural transformation in Latin America and the
Caribbean (English | Spanish)
Chapter 2: Structural and rural transformation in Asia and the Pacific
)Chapter 3: Structural and rural transformation in Africa (English | French
 oالفصل الرابع :التحوالت الهيكلية والريفية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (العربية




o
o
o
| اإلنكليزية)

)Rural Lives – A photo book (forthcoming



المطبوعات والورقات التقنية
تغيُّر المناخ
| Conservation agriculture in sub-Saharan Africa: Teaser | How to do note
Lessons learned
The biodiversity advantage. Global benefits from smallholder actions
The drylands advantage. Protecting the environment, empowering people
)(English | French
The economic advantage. Assessing the value of climate change actions in
agriculture






االنخراط في السياسات على المستوى القطري


االنخراط السياساتي على المستوى القطري في الصندق .استعراض عام للخبرات



دراسة حالة االنخراط السياساتي على المستوى القطري :بنن | تونغا | طاجيكستان | فييت نام

التحليل االقتصادي والمالي
IFAD’s Internal Guidelines: Economic and Financial Analysis of rural investment
projects. Volume 3: Case Studies



منظمات المزارعين والمنظمات المجتمعية
:2015-2014Volume 1 (main report) | Volume II

3

نشرت جميع المطبوعات باللغة التي يرد فيها العنوان ما لم يشر إلى خالف ذلك.
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Partnership in progress:
)(annexes







Engaging with farmers’ organizations for more effective smallholder development:
Teaser | How to do note | Module 1 | Module 2 | Module 3
How to support community-based commodity organizations: How to do note
IFAD in Tajikistan: The virtues of village organizations

االعتبارات الجنسانية
كانون/ ديسمبر- تموز/ (يوليو2015 التقرير السنوي:سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة



) األول
استعراض منتصف المدة لسياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة





Reducing rural women’s domestic workload through labour-saving technologies
and practices: Teaser | How to do note | Lessons learned | Compendium of
labour-saving technologies

الخدمات المالية الشاملة





Rural finance: Sustainable and inclusive financing for rural transformation
Digital financial services for smallholder households: Teaser | How to do note |
Lessons learned
The potential for scale and sustainability in weather index insurance for
agriculture and rural livelihoods (English | French | Spanish)
Formalizing community-based microfinance institutions: Teaser | How to do note
| Lessons learned (English | French)

الشعوب األصلية



The Indigenous Peoples Assistance Facility: A promising new link between grassroots
indigenous peoples’ organizations and the international community
The traditional knowledge advantage: Indigenous peoples’ knowledge in climate
change adaptation and mitigation strategies (English | French | Spanish)

منصة إدارة المخاطر الزراعية
2015



التقرير السنوي لعام



Agricultural Risk Management Tools (Module 3) – Resource for the e-learning
curriculum course on Agricultural Risk Assessment and Management for Food
Security in Developing Countries
Country Agricultural Risk Management Packages: Cameroon, Uganda

تحويالت المغتربين







Global Forum on Remittances and Development 2015: Official report
Remittances at the post office in Africa serving the financial needs of migrants
and their families in rural areas (English | French)
International Day of Family Remittances brochure (English | French)
Improve partnerships between Post and Money Transfer Operators for better
remittance services to rural Africa
Cartographie des zones de migration et des entreprises rurales soutenues par les
migrants sénégalais
Somali diaspora investment survey report

العالقة بين الريف والحضر




Inclusive rural transformation and urbanization implementation
Sustainable urbanization and inclusive rural transformation
Territorial approaches, rural-urban linkages and inclusive rural transformation

110
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أهداف التنمية المستدامة


Leaving no one behind: Living Up to the 2030 Agenda

سالسل القيمة




Livestock value chain analysis and project development: How to do note
How to monitor progress in value chain projects
Public-Private-Producer Partnerships (4Ps) in agricultural value chains: How to do
note

المياه


Changing lives through IFAD water investments: A gender perspective

سلسلة بحوث الصندوق








Agricultural and rural development reconsidered: A guide to issues and debates
Migration and transformative pathways: A rural perspective
Fostering inclusive outcomes in African agriculture: Improving agricultural
productivity and expanding agribusiness opportunities
The effects of smallholder agricultural involvement on household food
consumption and dietary diversity: Evidence from Malawi
Rural-urban linkages and food systems in sub-Saharan Africa: The rural
dimension
Why food and nutrition security matters for inclusive structural and rural
transformation
Background paper to the synthesis of the lessons learned from the IFAD9 Impact
Assessment Initiative

مطبوعات السياسات





IFAD’s engagement in Least Developed Countries: A review
Leaving no-one behind. Living up to the 2030 Agenda
Sustainable urbanization and inclusive rural transformation: Policy brief
Inclusive rural transformation and urbanization: Implementation brief

مطبوعات االستراتيجيات
تعميم قضايا التمايز بين الجنسين في التجديد العاشر لموارد الصندوق

) (العربية | اإلنكليزية | الفرنسية | اإلسبانية2025-2016 اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة




مطبوعات مكتب التقييم المستقل في الصندوق
 المقدمة | نظرة عامة | التقرير | الصورة | رسوم:2016 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام



بيانية
عرض عام لمكتب التقييم المستقل في الصندوق

) النسخة الثانية (العربية | الفرنسية | اإلسبانية،دليل التقييم




التقييمات المؤسسية
نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق
111
111





خبرة الصندوق في الالمركزية

تقارير التقييم التجميعية


البيئة وادارة الموارد الطبيعية



األنشطة غير اإلقراضية في سياق التعاون بين بلدان الجنوب



الوصول إلى األسواق

تقييمات البرامج القطرية


إثيوبيا



غامبيا



الهند



نيجيريا



تركيا

تقييم األثر


موزامبيق :مشروع مصايد األسماك الحرفية في ضفة سوفاال

تقدي ارت أداء المشروعات


بنغالديش .مشروع تمويل تنمية المشاريع وتوليد العمالة



الصين .برنامج التخفيف من وطأة الفقر والحفاظ على البيئة في ننكسيا وشانكسي



جيبوتي .مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والتمويل الصغير



إثيوبيا .مشروع تنمية مجتمعات المراعي  -المرحلة الثالثة



قيرغيزستان .مشروعات االستثمارات والخدمات الزراعية



موريتانيا .برنامج التنمية المستدامة في الواحات



نيجيريا .برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المحلي

تقييمات أداء تقييمات


جمهورية الكونغو الديمقراطية .برنامج إعادة إحياء الزراعة في اإلقليم الشرقي



الفلبين .برنامج ترويج المشروعات الصغرى الريفية

مقاالت دورية ومواد أخرى صادرة عن مؤلفين في الصندوق
Bouzar, K. No Peace, No Sustainable Development A Vicious Cycle That We Can Break, UN
Chronicle, Vol. 52/4.
Brizzi, A. Sustainable Incentives: How Not to Eat the Planet. Huffington Post, 16 November 2016.
Cantero, S. and Gentile, L.E. (IFAD) La experiencia de las Ferias Campesinas en el Paraguay. De la
finca del productor a la mesa del consumidor.
Camagni, M. and Ketting, C. The four Ps – A market-led development for smallholders. Rural 21. No.
4, 2016: 23-25.
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Davis, B., Handa, S., Hypher, N., Rossi, N.W., Winters, P. (IFAD) and Yablonski J. (eds.) (2016).
From Evidence to Action: The Story of Cash Transfers and Impact Evaluation in sub-Saharan
Africa. Oxford University Press: Oxford, UK.
Delve, R. and Rui, B. (IFAD) and AGRA colleagues. Chapter 5 – Agricultural Productivity through
intensification and local institutions. AGRA African Agriculture Status Report 2016: Progress
towards Agricultural Transformation.
d’Errico, M., Garbero, A. (IFAD), Constas M. (2016). Quantitative Analyses for Resilience
Measurement. Guidance for constructing variables and exploring relationships among
variables. Resilience Measurement Technical Working Group. Technical Series No. 7. Rome:
Food Security Information Network.
Garbero, A. and Songsermsawas, T. Impact of modern irrigation on household production and welfare
outcomes: Evidence from the PASIDP project in Ethiopia. December 2016.
Garcia, O.A., Muthoo, A.K. and Felloni, F. Evaluating IFAD's Support to Rural Development in Fragile
States and Situations. The European Evaluation Society (EES) Newsletter: Evaluation
Connections, April 2016:12-13.
Liversage, H. and Jonckheere, S. Papers prepared for the World Bank Land and Poverty Conference
2016: Scaling up Responsible Land Governance, Washington, D.C., 14-18 March 2016.
Maldonado, J.H. and Rosada, T. (IFAD) (2016). Conclusiones en protección, producción, promoción:
explorando sinergias entre protección social y fomento productivo rural en América Latina.
Maldonado, J.H., Pilar Moreno-Sánchez, R., Gómez, J.A., León Jurado, V. (compiladores)
Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE, Ediciones Uniandes.
Mordasini, M. Addressing forced displacement: Investing in agriculture and rural people. Huffington
Post, 16 September 2016.
Nwanze, K.F. Eradicating Poverty: A Lofty Ideal or Achievable Goal? Inter Press Service, 16 October
2016.
Nwanze, K.F. Refugees and rural poverty. Project Syndicate, 9 September 2016.
Nwanze, K.F. We grow enough food. Getting it on to people's plates is the problem. Huffington Post,
29 August 2016.
Nwanze, K.F. and Fan, S. (IFPRI). Climate change and agriculture: Strengthening the role of
smallholders. 2016 Global Food Policy Report, 2: 12-21. Washington, D.C.: International Food
Policy Research Institute (IFPRI).
Nwanze, K.F. Striking hunger and poverty at the roots by investing in rural communities. Voices
against Hunger. BMZ, 2017 (forthcoming).
Nwanze, K.F. Climate, food security and smallholders – an essential connection. Climate Change The
New Economy.
Salazar, L., Aramburu, J., González-Flores, M. and Winters, P. (IFAD) (2016) Sowing for Food
Security: A Case Study of Smallholder Farmers in Bolivia. Food Policy 65: 35-52.
Songsermsawas, T. (IFAD), Baylis, K., Chhatre A. and Michelson, H. (2016) Can peers improve
agricultural revenue? World Development 83: 163-178.
Stecklov, G., Weinreb, A. and Winters, P. (IFAD) (2016) “The exclusion from welfare benefits:
Resentment and survey attrition in a randomized controlled trial in Mexico. Social Science
Review 60: -109-2-4Suttie, D. and Hussein, K. Territorial approaches, rural-urban linkages and inclusive rural
transformation. IFAD, April 2016.
Twomlow, S. (IFAD), Delve, R. and Critchley, W. Facts, Fallacy and the Future of Good Agricultural
Practices. Lesson from IFAD’s sub-Saharan Africa Programmes. American Society of
Agronomy, 2016 meeting, 6-9 November, Phoenix, Arizona. Special Symposium on
Transforming Smallholder Agronomy in Africa.
Twomlow, S. (IFAD), Wondie, M. (IFAD), Rossiter, J. and Minale M.W. A Communities Eden –
Grazing Exclosure Success in Ethiopia. International Journal of Agricultural Sustainability.
2016.
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مطبوعات االئتالف الدولي المعني باألراضي
Boroowa, K. Manual on Land Monitoring: How to Establish an Effective Land Monitoring Initiative.
Herrera, J., Soumoulou, L., Seghezzo, G., Rivera, R. and Gómez, M. La tierra un recurso en disputa.
Instituciones, actores y procesos en Argentina, Colombia y Venezuela.
International Land Coalition. Nomadic Custodians: A Case for Securing Pastoralist Land Rights.
International Land Coalition. Participatory Rangeland Resource Mapping in Tanzania. A Field Manual
to Support Planning and Management in Rangelands including in Village Land Use Planning.
January 2016.
Kahn, F. Framing the Debate: Islamic Inheritance Laws and their Impact on Rural Women.
Tefera, S., Enawgaw, C., Loyale, D.T., Eid, A., Olibui, O., LaTosky, S., Detona, M. and Nigatu, A.
Pastoralists Do Plan! Community-led Land Use Planning in the Pastoral Areas of Ethiopia.

مطبوعات خارجية مشتركة وبمشاركة الصندوق
Alvarado, J., Puente, A., Rubio, M.S. y Villarreal, F. (2016). La cadena de valor de
embutidos y otras conservas de carne de cerdo en México, Ciudad de México,
Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (UNCEPAL) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Arraes, M. F. (ed.). United Nations Agenda for the Reduction of Chronic Undernutrition in
Mozambique (2015-2019). Maputo, Mozambique: ONE UN. February 2016.
Corredor, A. (2016). Empleo y productividad laboral agropecuaria en Colombia, Serie
Macroeconomía del Desarrollo No. 176, Santiago de Chile, Naciones Unidas,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (UN-CEPAL) y Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Garry, S. y Martínez, R. (2016). Fortalecimiento de la cadena de turismo en el
Departamento de La Libertad, El Salvador, Ciudad de México, Naciones Unidas,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (UN-CEPAL) y Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
ICEFI. Bases para el desarrollo rural en Centroamérica, Guatemala. Abril 2016.
ICEFI. Incidencia de política fiscal en la desigualdad y la pobreza - Guatemala,
Guatemala. Febrero 2016.
ICEFI. Incidencia de política fiscal en la desigualdad y la pobreza - Honduras, Guatemala.
Febrero 2016.
ICEFI. Incidencia de política fiscal en la desigualdad y la pobreza - Nicaragua,
Guatemala. Febrero 2016.
IFAD and the BRICS. Prepared for the BRICS Agriculture Working Group & BRICS
Minister of Agriculture and Agrarian Development Meeting, New Delhi, 22-23
September 2016.
IFPRI and IFAD. Highlights of the IFPRI and IFAD partnership: Working together to
ensure food and nutrition security.
Kerrigan, G. (2016). Tendencias del empleo y la productividad laboral en el sector
agropecuario de Chile, Serie Macroeconomía del Desarrollo No. 177, Santiago de
Chile, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (UNCEPAL) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Linares, L., Narciso, R. y Prado, P. (2016). Tendencia del empleo agropecuario en
Guatemala, Serie Macroeconomía del Desarrollo No. 178, Santiago de Chile,
Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (UNCEPAL) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Luis Gómez, O. (2016). Evolución del empleo y de la productividad en el sector
agropecuario en México, Serie Macroeconomía del Desarrollo No. 180, Santiago
de Chile, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(UN-CEPAL) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Maldonado, J.H., Moreno-Sánchez, R., Gómez, J.A., Alexander, J. and Jurado, V.L.
(compiladores) (2016). Protección, producción, promoción: explorando sinergias
entre protección social y fomento productivo rural en América Latina. Bogotá:
Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE, Ediciones Uniandes.
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Minzer, R. y Solís, V. (2016). Análisis estructural de la economía costarricense: el
mercado laboral, Ciudad de México, Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (UN-CEPAL) y Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA).
Nolte, K., Chamberlain W. and Giger, M. International Land Deals for Agriculture. Fresh
insights from the Land Matrix: Analytical Report II. Land Matrix, 2016.
Oddone, N. y Alarcón, P (2016). Fortalecimiento de la cadena de turismo de Antigua
Guatemala y de los municipios rurales del Departamento de Sacatepéquez,
Ciudad de México, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (UN-CEPAL) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
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cadena de valor de tomate y chile verde dulce en El Salvador, Ciudad de México,
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Latina y el Caribe (UN-CEPAL) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA).
RIMISP (2016). Informe Latinoamericano Sobre Pobreza Y Desigualdad 2015. Género y
Territorio. Santiago: Rimisp.
Robinson-Pat, A. Learning knowledge and skills for agriculture to improve rural
livelihoods. Publication. Paris and Rome: UNESCO and IFAD , 2016.
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مواد إعالمية
.يصدر الصندوق أيضاً مجموعة كبيرة من المواد اإلعالمية ومواد التوعية
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.ويعرض بنك الصور المالمح الكثيرة للحياة الريفية في العالم النامي

http://photos.ifad.org/asset-bank/action/viewHome

.وتصدر غرفة األخبار آخر النشرات عن عملنا
http://www.ifad.org/media/index.htm

:وتوفِّر الرسائل اإلخبارية اإللكترونية معلومات حسب اإلقليم أو الموضوع
أفريقيا الشرقية والجنوبية



Regional Seeds of Innovation series (English) 

http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pf/seeds/index.htm

Progress in East and Southern Africa series (English)

http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pf/newsletter.htm

الشرق األدنى وشمال أفريقيا



)سلسلة أصداء الريف (العربية | اإلنكليزية

http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pn/newsletters.htm
Gender newsletters give details about what is happening in support of gender mainstreaming
and women’s empowerment, in IFAD and elsewhere (English | French | Spanish)
http://www.ifad.org/gender/

حيازة األراضي





=http://us12.campaign-archive1.com/?u=e2b764c5d0e9a72da24d69265&id=6f16a93cbf&e

نشرات مكتب التقييم المستقل



نشرات البيئة والمناخ



https://www.ifad.org/ar/evaluation/newsletter


https://www.ifad.org/pub/newsletter/list/tags/climate_change
.تواكب المدونة االجتماعية للصندوق آخر األحداث والتطورات في الميدان وفي المقر
http://ifad-un.blogspot.com

.وتُبرز قصصنا الوجه اإلنساني لمشروعاتنا الناجحة
. http://www.ifad.org/story/index.htm

ِّ
.وتقدم صحائف الوقاع معلومات متصلة بقضايا التنمية والبلدان واألقاليم في العالم أجمع
http://www.ifad.org/pub/factsheet/index.htm

.وتوثق مقاطع الفيديو النجاحات واألنشطة التي ندعمها في كل أنحاء العالم
http://www.youtube.com/IFADTV

.وتجدون مزيداً من المعلومات في الصفحة اإللكترونية لوثائقنا ومطبوعاتنا
http://www.ifad.org/pub/index.htm

:ويمكنكم الحصول على معلومات عن مطبوعاتنا الصادرة في الميدان من خالل الرابط التالي

http://www.ifad.org/contacts.htm#country
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القوائم المالية الموحدة للصندوق

حتى  31ديسمبر/كانون األول

*2016

الصفحة

1

الذيل ألف  -قائمة الموازنة الموحدة وللصندوق وحده

3

الذيل باء  -قائمة الدخل الشامل الموحدة وللصندوق وحده

الذيل باء – 1-القائمة الموحدة للتغيرات في اإليرادات المحتفظ بها قائمة التغيرات في اإليرادات
المحتفظ بها للصندوق وحده

6

الذيل جيم – القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
الذيل جيم – 1-موجز إعالمي عن التدفقات النقدية لمكونات موحدة أخرى

الذيل دال  -مذكرات ملحقة بالقوائم المالية الموحدة

الذيل هاء – 1قائمة المساهمات التكميلية والمتممة واألموال غير المنفقة
الذيل هاء – 2قائمة المساهمات التكميلية التراكمية من  1978إلى
الذيل هاء – 3المساهمات المستلمة في
الذيل هاء – 4األموال غير المنفقة في

5

2016

2016
 2016و2015

الذيل هاء – 5مرفق البيئة العالمية

الذيل واو – موجز حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
تقرير تصديق اإلدارة على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

تقرير المراجع الخارجي

شهادة المراجع الخارجي بشأن فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

الذيل زاي  -قائمة موازنة الصندوق وحده بالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي ومعب اًر عنها بوحدات
حقوق السحب الخاصة

الذيل حاء  -قائمة المساهمات
الذيل طاء  -قائمة القروض

الذيل طاء  1-البرنامج الخاص من أجل أفريقيا
الذيل طاء - 2-قائمة المنح

الذيل طاء - 3-إطار القدرة على تحمل الديون للصندوق وحده
الذيل ياء  -موجز مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
الذيل كاف  -موجز مبادرة تخفيف ديون هايتي

الذيل الم  -قائمة تحليل النفقات التشغيلية للصندوق وحده

7
8
32
34
35
36
38
39
41
47
52
54

55
65
72
73
75
77
79
80

تم استخدام رموز المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في إعداد القوائم المالية الموحدة .وتشكل المذكرات الملحقة بالقوائم المالية الموحدة في
الذيل دال جزءا ال يتج أز من القوائم المالية.
* كما تم رفعها لإلقرار إلى الدورة العشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي المنعقدة في أبريل/نيسان  2017من أجل رفعها بعدئذ إلى الدورة
الواحدة واألربعين لمجلس المحافظين للموافقة وفقا للبند  6من المادة  12من الالئحة المالية للصندوق.

الذيل ألف

قائمة الموازنة الموحدة وللصندوق وحده
ديسمبر/كانوناألول2016و2015

31
في 
 

(معبراعنهابآالفالدوالراتاألمريكية) 
موحدة
المذكرة/الذيل

األصول
النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف

4

الصندوق وحده

2016

2015

2016

2015

260 394

325 582

94 373

131 299

374 733

466 665

185 663

211 711

1 173 252

1 267 133

1 054 510

1 182 151

1 547 985

1 733 798

1 240 173

1 393 862

االستثمارات
االستثماراتبالتكلفةالمستهلكة
االستثماربالقيمةالعادلة
المجموع الفرعي لالستثمارات

4

المساهمات والسندات اإلذنية المطلوبة
سندات إذنية مستحقة

5

472 105

402 250

305 993

211 392

المساهمات المطلوبة

5

777 812

969 784

463 248

618 384

مخصوما

المشروطة
مخصوما

منها:

المساهمات

المطلوبة

منها:

المخصصات

المتراكمة

5

لخسائر استهالك المساهمات

6

)(5 912

)(65 248
)(121 630

)(65 248

)(168 446

)(5 912
)(168 446

)(121 630

صافي المساهمات والسندات اإلذنية
المطلوبة

1 063 039

1 197 676

582 364

655 419

المبالغ المطلوبة للصندوق األخرى

7

20 815

14 807

139 753

151 089

أصول ثابتة وغير ملموسة

8

12 905

11 027

12 905

11 027

القروض المستحقة
(9ج)/طاء

القروض المستحقة
مخصوما منها :المخصص المتراكم لخسائر

(9أ)

استهالك القروض

مخصوما منها :المخصصات المتراكمة لمبادرة

(11ب)/ياء

ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

5 318 283
)(5 014

5 165 155

5 194 440

)(4 557

5 082 323
)(4 557

)(5 014

)(12 075

)(19 074

)(12 075

)(19 074

صافي القروض المستحقة

5 301 194

5 141 524

5 177 351

5 058 692

مجموع األصول

8 206 332

8 424 414

7 246 918

7 401 388

موحدة
المذكرة/الذيل

الخصوم وحقوق المساهمة

2016

الصندوق وحده

2015

2015

2016

الخصوم
المبالغ المستحقة والخصوم

12

191 269

162 418

186 417

171 319

المنح غير المصروفة

14

527 854

449 518

78 054

66 428

اإليرادات المؤجلة

13

299 037

413 109

86 355

73 225

خصوماالقتراض

15

549 360

474 101

263 690

162 948

1 567 520

1 499 146

614 516

473 919

مجموع الخصوم
حقوق المساهمة
المساهمات

1

1

الذيل ألف
موحدة
األصول

المذكرة/الذيل

العادية

2016

الصندوق وحده

2015

2015

2016

8 028 663

7 876 873

8 028 663

7 876 873

20 349

20 349

20 349

20 349

8 049 012

7 897 222

8 049 012

7 897 222

95 000

95 000

95 000

95 000

)(1 505 200

)(1 066 954

)(1 511 611

)(1 064 754

مجموع حقوق المساهمة

6 638 812

6 925 268

6 632 401

6 927 468

مجموع الخصوم وحقوق المساهمة

8 206 332

8 424 414

7 246 918

7 401 388

الخاصة
مجموع المساهمات *
االحتياطي العام
عائدات محتفظ بها

* للمزيد من التفاصيل ،انظر الذيل حاء ،الجدول  ،1موجز المساهمات.

2

2

الذيل

باء

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر/كانون األول  2016و 31ديسمبر/كانون األول 2015

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

المذكرة

2016

2015

اإليرادات
عائد القروض

52 661

57 937

عائد(/الخسائر) النقدية واالستثمارات

17

48 815

2 689

العائد من مصادر أخرى

18

10 761

7 951

عائد المساهمات

19

184 523

184 779

296 760

253 356

مجموع اإليرادات
النفقات التشغيلية

20

مرتبات الموظفين ومزاياهم

)(83 825

)(88 156

21

النفقات المكتبية والنفقات العامة

)(34 657

)(36 393

تكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين اآلخرين من غير الموظفين

)(44 166

)(40 056

)(2 616

)(2 653

)(165 264

)(167 258

التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة

24

المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية
النفقات األخرى
نفقات فوائد القروض

)(1 051

)(2 749

(مخصص)/عكس خسائر استهالك القروض

(9أ)

)(25 868

20 130

(نفقات)/عائدات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

26

)(4 173

)(7 893

نفقات المنح

22

)(223 187

)(213 794

نفقات إطار القدرة على تحمل الديون

23

)(123 892

)(125 586

اإلهالك

8

)(2 585

)(1 815

المجموع الفرعي للنفقات األخرى

)(380 756

)(331 706

مجموع النفقات

)(546 020

)(498 965

(النقص) قبل تسوية القيمة العادلة وأسعار الصرف

)(249 260

)(245 609

التعديل لمراعاة تغير القيمة العادلة

25

)(4 324

)(31 102

(الخسائر)/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للصندوق

16

)(169 541

)(274 680

)(423 125

)(551 391

صافي الربح أو (الخسارة)
(الخسائر) الشاملة األخرى/الدخل
(الخسائر)/األرباح الناجمة عن تحركات صرف العمالت واحتساب أرصدة

الكيانات الموحدة بعمالت أخرى

16

6 489

)(15 218

تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة

21

)(22 173

21 188

)(15 684

5 970

)(438 809

)(545 421

مجموع (الخسائر)/الدخل الشامل األخرى
مجموع (الخسائر)/الدخل الشامل

3
3

الذيل

باء

قائمة الدخل الشامل للصندوق وحده

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر/كانون األول  2016و 31ديسمبر/كانون األول 2015

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

المذكرة

2016

2015

اإليرادات
عائد القروض
عائد(/الخسائر) النقدية واالستثمارات

17

العائد من مصادر أخرى
عائد المساهمات

19

مجموع اإليرادات
النفقات التشغيلية

51 843

57 373

46 002

852

14 714

9 724

5 659

2 661

118 218

70 610

20
)(80 531

)(85 167

النفقات المكتبية والنفقات العامة

)(33 130

)(34 608

تكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين اآلخرين من غير الموظفين

)(40 110

)(35 404

)(2 415

)(2 449

)(156 186

)(157 628

مرتبات الموظفين ومزاياهم

21

التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة
المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية
النفقات األخرى

)(874

)(1 717

)(25 868

20 130

)(4 173

)(7 893

)(55 020

)(44 840

)(123 892

)(125 586

)(2 584

)(1 815

)(212 411

)(161 720

مجموع النفقات

)(368 597

)(319 349

(نقص) /اإليرادات على المصروفات قبل التسوية بالقيمة العادلة

)(250 379

)(248 737

)(5 328

)(29 526

)(169 541

)(274 680

)(425 248

)(552 943

نفقات فوائد القروض
(مخصص)/عكس خسائر استهالك القروض

(9أ)

(نفقات)/عائدات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

26

نفقات المنح

22

نفقات إطار القدرة على تحمل الديون

23

اإلهالك

8

المجموع الفرعي للنفقات األخرى

تعديالت مقابل التغييرات في القيم العادلة
(الخسائر)/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للصندوق

16

صافي الربح أو (الخسارة)
اإليرادات(/الخسائر) الشاملة األخرى:
تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة

21

مجموع (الخسائر)/اإليرادات الشاملة األخرى
مجموع (الخسائر)/اإليرادات الشاملة

4
4

)(22 173

21 188

)(22 173

21 188

)(447 421

)(531 755

الذيلباء1-

القائمة الموحدة للتغيرات في اإليرادات المحتفظ بها
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر/كانون األول  2016و 31ديسمبر/كانون األول 2015

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)
مجموع اإليرادات المحتفظ بها
)(523 147

اإليرادات المحتفظ بها في 31ديسمبر/كانون األول 2014
2015
(نقص) أو إي اردات على النفقات

)(551 391

مجموع اإليرادات الشاملة األخرى

5 970

مساهمات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

1 612
)(1 066 954

اإليرادات المحتفظ بها في 31ديسمبر/كانون األول 2015
2016

)(423 125

(نقص) أو إيرادات على النفقات

)(15 684
564

مجموع (الخسائر) الشاملة األخرى
مساهمات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

)(1 505 200

اإليرادات المحتفظ بها في 31ديسمبر/كانون األول 2016

قائمة التغيرات في اإليرادات المحتفظ بها للصندوق وحده
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر/كانون األول  2016و 31ديسمبر/كانون األول 2015

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)
مجموع اإليرادات المحتفظ بها
اإليرادات المحتفظ بها في 31ديسمبر/كانون األول 2014

)(534 611

(نقص) أو إيرادات على النفقات

)(552 943

مجموع اإليرادات الشاملة األخرى

21 188

2015

1 612

مساهمات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

)(1 064 754

اإليرادات المحتفظ بها في 31ديسمبر/كانون األول 2015
2016

)(425 248

(نقص) أو إيرادات على النفقات

)(22 173

مجموع (الخسائر) الشاملة األخرى

564

مساهمات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

)(1 511 611

اإليرادات المحتفظ بها في 31ديسمبر/كانون األول 2016

5
5

الذيل جيم

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر/كانون األول  2016و 31ديسمبر/كانون األول 2015

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)
2016

2015

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
الفوائد الواردة من القروض للصندوق

51 117

47 783

الفوائد الواردة من قروض حسابات األمانة األخرى

837

481

مبالغ المساهمات غير المتعلقة بالتجديد

132 341

101 489

مدفوعات النفقات التشغيلية وغيرها

)(162 842

)(187 799

مصروفات المنح (من الصندوق)

)(39 270

)(48 204

مصروفات المنح (األموال التكميلية)

)(90 477

)(78 835

مصروفات إطار القدرة على تحمل الديون

)(123 892

)(125 586

التحويل إلى النقدية المقيدة

-

3 934

)(232 186

)(286 737

مصروفات قروض من الصندوق

)(539 409

)(486 701

مصروفات قروض حسابات األمانة األخرى

)(50 355

)(50 346

مدفوعات سداد أصل قروض الصندوق

248 121

226 652

مدفوعات سداد أصل قروض حسابات األمانة األخرى

3 411

1 293

تحويالت من/إلى االستثمارات المسجلة بالتكلفة المستهلكة

82 141

236 754

مقبوضات االستثمارات

39 520

8 975

)(216 571

)(63 373

مقبوضات لمساهمات التجديد

242 685

287 024

مقبوضات األموال المقترضة

106 827

168 764

مدفوعات لسلف حساب األمانة

)(17 074

)(3 668

332 438

452 120

)(40 787

)(109 285

صافي (النقصان) /الزيادة في النقدية غير المقيدة والمعادالت النقدية

)(157 106

)(7 275

النقدية غير المقيدة والمعادالت النقدية في بداية العام

1 590 046

1 597 321

النقدية غير المقيدة والمعادالت النقدية في نهاية العام

1 432 940

1 590 046

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
تأثير تقلبات سعر الصرف على النقدية والمعادالت النقدية

المكونة من:
النقدية غير المقيدة
االستثمارات غير المقيدة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها
حتى أجل االستحقاق وحسابات مراقبة المستحقات
النقدية والمعادالت النقدية في نهاية العام

6
6

260 292

325 480

1 172 648

1 264 566

1 432 940

1 590 046

الذيل جيم1-

مواجيز إعالمية عن التدفقات النقدية لمكونات موحدة أخرى
حتى 31ديسمبر/كانون األول 2016

(بماليين الدوالرات األمريكية)
مبادرة

ديون

البلدان

الفقيرة

المثقلة

بالديون

حساب أمانة

خطة التأمين

الطبي بعد انتهاء

مبادرة تخفيف

الخدمة

ديون هايتي

حساب أمانة

حساب أمانة المرفق

برنامج التأقلم

المشترك ألغراض

أصحاب

اإلسباني للتمويل
األمن الغذائي

لصالح زراعة
الحيازات الصغيرة

األموال المتممة

قائمة الموازنة
مجموع األصول

251.1

442.1

17.5

27.4

78.9

294

245.4

439.8

عائدات محتفظ بها

)(14.8

)(1.4

)(9.7

)(0.6

5.6

2.3

مجموع اإليرادات

-

-

0.2

1.6

60.5

118.4

مجموع النفقات التشغيلية

-

-

0.2

2.3

58.9

117.5

-

-

-

)(0.6

)(1.6

0.9

)(0.4

0.4

0

)(4.7

4.5

5.5

مجموع الخصوم

2.6

69.2

26.0

293.4

قائمة الدخل الشامل

صافي اإليرادات مخصوما منه النفقات
التشغيلية

صافي التدفقات النقدية

حتى  31ديسمبر/كانون األول 2015

(بماليين الدوالرات األمريكية)
مبادرة ديون

البلدان

الفقيرة

المثقلة

بالديون

حساب أمانة

خطة التأمين

الطبي بعد انتهاء

مبادرة تخفيف

الخدمة

ديون هايتي

حساب أمانة المرفق

حساب أمانة برنامج

المشترك ألغراض

أصحاب الحيازات

اإلسباني للتمويل
األمن الغذائي

التأقلم لصالح زراعة

الصغيرة

األموال المتممة

قائمة الموازنة
مجموع األصول

3.0

28.7

63.4

319.9

295.9

448.7

مجموع الخصوم

15.1

30.1

71.8

311.2

296.7

452.5

عائدات محتفظ بها

)(12.1

)(1.4

)(8.4

8.7

)(0.8

)(3.8

قائمة الدخل الشامل

مجموع اإليرادات
مجموع النفقات التشغيلية

صافي اإليرادات مخصوما منه النفقات
التشغيلية

صافي التدفقات النقدية

-

-

0.2

1.8

81.1

100.9

-

-

0.2

4.9

79.9

100.4

-

-

-

)(3.1

1.2

0.5

)(1.5

2.5

)(3.9

)(3.8

75.8

14.9
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الذيلدال

الموحدة
مذكرات ملحقة بالقوائم المالية
ّ

السياس ننات المحاس ننبية .وتب ننين الم ننذكرة  3المج نناالت الت نني تنط ننوي
على قدر كبير من األحكام أو التعقيندات ،أو المجناالت التني تتسنم

المذكرة 1

فيه ن ننا االفت ارض ن ننات والتق ن ننديرات باألهمي ن ننة بالنس ن ننبة للقن ن نوائم المالي ن ننة
الموحدة.

وصف مختصر للصندوق وطبيعة عملياته

(ب) مجال التوحيد

الصننندوق النندولي للتنميننة الزراعيننة (الصننندوق) وكالننة متخصصننة

يشن ننكل التموين ننل علن ننى شن ننكل أم ن نوال متممن ننة وم ن نوارد التموين ننل غين ننر

م ننن وك نناالت األم ننم المتح نندة .وق نند نش ننأ الص ننندوق رس ننميا ف نني 30

األساسية جزءا أصنيال منن أنشنطة الصنندوق التشنغيلية .وعلنى هنذا

نوفمبر/تشن نرين الث نناني  ،1977وه ننو ت نناري سن نريان مفع ننول اتفاقي ننة

يع ن نند الص ن ننندوق حس ن ننابات موح ن نندة تش ن ننمل المع ن ننامالت واألرص ن نندة

إنش ن ننائه ،ويوج ن نند مقن ن نره ف ن نني روم ن ننا ،إيطالي ن ننا .ويخضن ن ن الص ن ننندوق

المتعلقة بالكيانات التالية:

وعملياته التفاقية إنشائه.
وعضننوية الصننندوق مفتوحننة أليننة دولننة مننن النندول األعضنناء فنني



البرن ننامج الخ نناص م ننن أج ننل البل نندان األفريقي ننة الواقع ننة جن ننوب
الص ن ننحراء الكب ن ننرى والمت ن ننأثرة بالجف ن نناف والتص ن ن ّنحر (البرن ن ننامج

األمم المتحدة ،أو في أينة وكالنة منن وكاالتهنا المتخصصنة ،أو فني

الخاص من أجل أفريقيا)؛

الوكالن ننة الدولي ن ننة للطاق ن ننة الذري ن ننة .ومص ن نندر من ن نوارد الص ن ننندوق ه ن ننو
مس ن نناهمات األعض ن نناء ،والمس ن نناهمات الخاص ن ننة م ن ننن ال ن نندول غي ن ننر



الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية في الصندوق؛

األعضاء ،وغير ذلنك منن المصنادر ،وكنذلك األمنوال المحصنلة أو



األموال المتممة األخنرى ،بمنا فني ذلنك مننح المسناعدة التقنينة،
والتمويننل المشننترك ،والم ننوظفين المهنيننين الم نزاملين ،واألمن نوال

التي ينتظر تحصيلها من العمليات.

المتممة البرامجينة والمواضنيعية؛ والبرننامج المشنترك للصنندوق

وهدف الصندوق هو تعبئة موارد إضنافية تواتاحتهنا بشنروط تيسنيرية

البلجيكي لألمن الغذائي؛ ومرفق البيئة العالمية؛

حتى تمنول منهنا ،فني المقنام األول ،المشنروعات التني ترمني ،علنى



وجننه التحدينند ،إلننى تحسننين نظننم إنتنناج األغذيننة ومسننتويات التغذيننة

حساب أمانة مبادرة دينون البلندان الفقينرة المثقلنة بالنديون التناب
للصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛

وأح ن نوال المعيشن ننة ألشن نند السن ننكان فق ن ن ار فن نني البلن نندان النامين ننة .ويقن ننوم



الصندوق بحشد المنوارد والمعنارف منن خنالل ائنتالف حينوي لفقنراء

حسنناب أمانننة خطننة التننأمين الطبنني بعنند انتهنناء الخدمننة التنناب
للصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛

الري ننف ،والحكوم ننات ،والمؤسس ننات المالي ننة واإلنمائي ننة ،والمنظم ننات
الحكوميننة الدوليننة ،والمنظمننات غيننر الحكوميننة ،والقطنناع الخنناص،
ويشمل ذلنك تعبئنة التموينل المشنترك .ويشنكل التموينل منن مصنادر



الحساب اإلداري لمبادرة تخفيف ديون هايتي؛



حس نناب أمان ننة المرف ننق اإلس ننباني للتموي ننل المش ننترك ألغن نراض
األمن الغذائي (حساب األمانة اإلسباني)؛

خارج نطاق عمليات تجديد الموارد وفي شكل أمنوال متممنة ومنوارد



بشرية جزءا ال يتج أز من أنشطة الصندوق التشغيلية.

حسناب أماننة برننامج التنأقلم لصنالح ز ارعنة أصنحاب الحيننازات
الصغيرة.

المذكرة 2

ولهذه الكيانات صنلة مباشنرة من األنشنطة األساسنية للصنندوق كمنا
أن ن ن نه ين ن ننتحكم بهن ن ننا بشن ن ننكل كبين ن ننر .وبمن ن ننا يتماشن ن ننى م ن ن ن االتفاقين ن ننات

موجز السياسات المحاسبية ذات األهمية

والتوصننيات األساسننية التنني أنشننأت هننذه الكيانننات ،يملننك الصننندوق
س ن ننلطة توجي ن ننه السياس ن ننات المالي ن ننة والتش ن ننغيلية ذات الص ن ننلة ،وي ن ننتم

ت نرد أدننناه السياس ننات المحاسننبية الرئيسننية المطبق ننة فنني إعننداد ه ننذه
الق نوائم الماليننة الموحنندة .وقنند طسابقننت هننذه السياسننات باتسنناق علننى

إطالعننه ،أو لننه الحننق فنني االطننالع ،علننى النتائج/اآلثننار المتعلقننة
بارتباطننه بهننا ،وبمقنندوره التننأثير علننى تلننك النتائج/اآلثننار مننن خننالل

ك ّل السنوات المعروضة ،ما لم يسشر إلى خالف ذلك.

سننلطته علننى المكونننات .وبننناء علننى ذلننك ،تننم توحينند بيانننات تلننك

(أ) أساس المحاسبة

الكيان ن ن ننات ض ن ن ننمن القن ن ن نوائم المالي ن ن ننة للص ن ن ننندوق .واس ن ن ننتبعدت ك ن ن ننل

تعد القوائم المالينة الموحندة للصنندوق وفقنا للمعنايير الدولينة لإلبنال

المع ننامالت واألرصن نندة ب ننين هن ننذه الكيان ننات .وسن ننتسعد بيان ننات مالين ننة

الم ننالي ،وعل ننى أس نناس قاب ننل لالس ننتمرار .وتسقن ن فدم ف نني القن نوائم المالي ننة

إضافية كلما وحيثما دعت الحاجة إلى ذلنك تلبينة لمتطلبنات محنددة

معلومات منفصلة عن الكيانات حيثما اعتسبر ذلك مفيداً للقارئ.

مننن الجهننات المانحننة .وتسننير حسننابات كننل الكيانننات المدرجننة فنني

ويتطل ننب إع ننداد القن نوائم المالي ننة بموج ننب المع ننايير الدولي ننة لإلب ننال

مجال التوحيد وفق فترة مالية تتوافق م السنة الشمسية.

المن ننالي اسن ننتخدام بعن ننض التقن ننديرات المحاسن ننبية الحرجن ننة .كمن ننا أنن ننه

الكيانات التي يستضيفها الصندوق

يسننتدعي مننن اإلدارة اللجننوء إلننى أحكننام تقديريننة فنني عمليننة تطبيننق
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الذيلدال

ال تشننكل هننذه الكيانننات جننزءاً مننن أنشننطة الصننندوق األساسننية ،وال

وتحصننيل التنندفقات النقديننة التعاقديننة الناشننئة عننن ذلننك (أي المبلننغ

يمل ننك الص ننندوق س ننلطة توجي ننه السياس ننات المالي ننة والتش ننغيلية ذات

األصننلي والفائنندة فحسننب) .وتسننجل كننل األصننول والخصننوم الماليننة

الصلة .ولنذلك ال تسندرج فني حسناباته الموحندة ألنهنا ليسنت خاضنعة

األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

للسنيطرة بقنندر مهننم مننن جاننب الصننندوق .وفنني  31ديسننمبر/كانون

(ه) حقوق المساهمة

األول  ،2016كننان الكيننان الوحينند الننذي يستضننيفه الصننندوق ه نو

وتضن ننم هن ننذه الحقن ننوق العناصن ننر الثالثن ننة التالين ننة )1( :المسن نناهمات

االئن ننتالف الن نندولي المعنن نني باأل ارضن نني (سن ننابقاً االئن ننتالف الش ن ننعبي

(حقوق المساهمة)؛ ( )2االحتيناطي العنام؛ ( )3اإلينرادات المحنتفظ

الستئصال الجوع والفقر).

بها.

(ج) احتساب العمالت وتحويلها

( )1المساهمات (حقوق المساهمة)

تسقنناس البنننود المدرجننة فنني الق نوائم الماليننة الموحنندة باسننتخدام عملننة

معلومات أساسية عن المساهمات

البيئ ن ننة االقتص ن ننادية الرئيس ن ننية الت ن نني يعم ن ننل فيه ن ننا الكي ن ننان ( العمل ن ننة

ت نندف مس نناهمات ك ننل عض ننو فن نني الص ننندوق ،عن نندما يح ننين أجن ننل

الوظيفين ننة ) .وتسعن ننرض الق ن نوائم المالين ننة الموحن نندة بالن نندوالر األمريكن نني

سدادها ،بعمالت قابلة للتحويل الحر ،باسنتثناء األعضناء منن الفئنة

باعتب نناره العمل ننة الوظيفي ننة والعمل ننة المس ننتخدمة ف نني ع ننرض القن نوائم

الثالثة الذين كان من المسنموح لهنم أن يندفعوا مسناهماتهم بعمالتهنم

المالية في الصندوق.

سواء كانت قابلنة للتحوينل الحنر أو لنم تكنن كنذلك ،حتنى نهاينة فتنرة

معامالت العمنالت األجنبينة إلنى العملنة الوظيفينة باسنتخدام
وتس ف
حول َ

التجديند الثالننل للمنوارد .ويجننب تقنديم كننل مسنناهمة مننن المسنناهمات

أس ننعار الص ننرف الس ننائدة ف نني تن نواري المع ننامالت المعني ننة .وتس نندرج

نقنداً ،علننى أنننه يجنوز تقننديم أي جننزء منهنا ال يحتنناج إليننه الصننندوق

األربنناح والخسننائر فنني أسننعار الصننرف الناجمننة عننن تصننفية مثننل

فننو اًر فنني عملياتننه فنني صننورة سننندات إذنيننة غيننر قابلننة للتننداول وال

هننذه المعننامالت ومننن عمليننات تحويننل األصننول والخصننوم النقديننة

لإلبطال وال تدر أي فائدة ،وتكون واجبة الدف عند الطلب.

المحننددة بننالعمالت األجنبيننة باسننتخدام أسننعار صننرف نهايننة العننام

وتقينند المسنناهمة المقدمننة إلننى م نوارد التجدينند فنني الصننندوق بكامننل

في قائمة العائدات الشاملة.

قيمتهنا كحقننوق مسنناهمة ومبلننغ مطلننوب عننند إيننداع العضننو المعننني

حول النتنائج واألوضناع المالينة للكيانات/الصنناديق الموحندة التني
وتس ف

وثيق ننة مس نناهمته ،باس ننتثناء وث ننائق المس نناهمة المش ننروطة الخاض ننعة

تختلننف عملتهننا الوظيفيننة عننن عملننة العننرض إلننى هننذه العملننة ويننتم

للت نندابير الوطني ننة لتخص ننيص األمن نوال ،والت نني س ننتقل تناس ننبيا عن نند

اإلبن ننال عنهن ننا تحن ننت إيرادات/خسن ننائر شن نناملة أخن ننرى علن ننى النحن ننو

اس ن ننتيفاء تل ن ننك الش ن ننروط .وتس ن ننجل المب ن ننالغ المطلوب ن ننة م ن ننن ال ن نندول

التالي:


األعض نناء بوص ننفها مس نناهمات ،ومب ننالغ مطلوب ننة أخ ننرى ،بم ننا فيه ننا

تح ننول نفقن ننات األصن ننول والخصن ننوم بسن ننعر صن ننرف اإلغن ننالق،

الس ننندات اإلذني ننة ،ف نني قائم ننة الموازن ننة بداين نةً بقيمته ننا العادل ننة م ننن

تسنندرج كننل ف نوارق الصننرف الناجمننة علننى أنهننا مكننون منفصننل

لإلبال المالي.

وتحول اإليرادات والنفقات بمتوسط سعر الصرف السنوي؛


خ ننالل الن نربح والخس ننارة وفقن ناً للمعي ننار رق ننم  9م ننن المع ننايير الدولي ننة

إليرادات شاملة أخرى.

مخصصات خسائر استهالك المساهمات

(د) قياس األصول والخصوم المالية

تتمث ننل السياس ننة المتعلق ننة بةنش نناء المخصص ننات مقاب ننل مس نناهمات

تقاس األصنول والخصنوم المالينة وتصننف ضنمن الفئتنين التناليتين:

الدول األعضاء المتأخرة الدف فيما يلي:

التكلف ننة المس ننتهلكة أو بالقيم ننة العادل ننة م ننن خ ننالل الن نربح والخس ننارة.

إذا ك ننان هن نناك دلي ننل عل ننى أن قرض ننا معين ننا أو أص ننال مطلوب ننا ق نند

ويعتمد التصنيف على خصائص التندفقات النقدينة التعاقدينة (تنشن
الشروط التعاقدية تدفقات نقدينة فني تنواري غينر محنددة وتمثنل تلنك

اس ن ن ننتهلك ،سيقي ن ن نند مخص ن ن ننص مح ن ن نندد لالس ن ن ننتهالك .وتق ن ن نناس قيم ن ن ننة

والفائن نندة ع ن نن المقن نندار المتبقن نني من ننن المبلن ننغ األصن ننلي) كمن ننا يعتمن نند

للتحصننيل .وتشننمل المعننايير المسننتخدمة لتقريننر مننا إذا كننان هننناك

االس ننتهالك عل ننى أنه ننا الف ننرق ب ننين القيم ننة الدفتري ننة والقيم ننة القابل ننة

الت نندفقات عل ننى س ننبيل الحص ننر م نندفوعات لس ننداد المبل ننغ األص ننلي

دليل موضوعي على وجود خسائر استهالك:

التصنننيف علننى نمننوذج العمننل المتعلننق بةدارتهننا (نيننة االحتفنناظ أو
ع ن نندم االحتفن ن نناظ بهن ن ننذه األصن ن ننول والخصن ن ننوم المالين ن ننة حتن ن ننى أجن ن ننل



اس ن ن ننتحقاقها) .وال تس ن ن ننجل األص ن ن ننول والخص ن ن ننوم المالي ن ن ننة بالتكلف ن ن ننة

التأخير في سداد المستحقات التعاقدية من أصول وفوائد؛



مواجهة المقترض لصعوبات تتعلق بالتدفقات النقدية؛



اإلخالل بالعقود أو الشروط؛



البدء في إجراءات إعالن اإلفالس.

المسننتهلكة إال عننندما يتمثننل نم ننوذج العمننل الننذي يتبعننه الص ننندوق
فن نني االحتفن نناظ بهن ننذه األصن ننول والخصن ننوم حتن ننى أجن ننل اسن ننتحقاقها
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الذيلدال

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم إنشاء مخصص:


وي ن ندخل القن ننرض حين ننز النف ن ناذ فن نني التن نناري الن ننذي يوق ن ن كن ننل من ننن
الصندوق والمقتنرض علينه ،إال إذا نصنت اتفاقينة التموينل علنى أننه

عننندما يتننأخر دف ن قسننط مقينند فنني وثيقننة مسنناهمة أو دف ن

خاض ن للتصننديق عليننه ،وفنني تلننك الحالننة سننتدخل اتفاقيننة التمويننل

سننحب مننن سننند إذننني عننن موعنند اسننتحقاقه منندة  24شننه اًر،

حي ننز النف نناذ ف نني ت نناري اسن ننتالم الص ننندوق لوثيق ننة اإلبن نرام .وتجن ننب

سيحس ن ن ننب مخص ن ن ننص مع ن ن ننادل لقيم ن ن ننة مجم ن ن ننوع م ن ن نندفوعات

الموافقة على جمين قنروض الصنندوق ،وتندف المبنالغ المسنددة منن
القننروض بالعملننة المحننددة فنني اتفاقيننة القننرض .وتصننرف القننروض

المس ن نناهمات المت ن ننأخرة أو مجم ن ننوع قيم ن ننة الس ن ننحوبات غي ن ننر

المعتمدة للمقترضين وفقاً لألحكام الواردة في اتفاقية القرض.

المدفوعة من السند اإلذني (السندات اإلذنية) المستحقة.


عننندما يتننأخر دف ن قسننط مقينند فنني وثيقننة مسنناهمة أو دف ن

تتمثل شروط اإلقراض الراهنة في الصندوق بما يلي:

سحب من سند إذني عن موعد اسنتحقاقه مندة  48شنه اًر أو

(أ) تكننون القننروض الخاصننة المقدمننة بشننروط تيسننيرية للغايننة معفنناة

أكثننر ،سيحسننب مخصننص معننادل لمجمننوع قيمننة مسنناهمات

من الفائدة ولكنها تتحمل رسم خدمنة يعنادل  0.75فني المائنة سننويا
على أن يكون أجل سدادها  40سنة بما في ذلك فتنرة سنماح مندتها

الدولة العضو غير المدفوعة أو مجموع قيمنة السنند اإلذنني

 10س نننوات؛ (ب) تسعف ننى الق ننروض المقدم ننة بش ننروط متش ننددة من ننن

(السن ننندات اإلذنين ننة) لهن ننذه الدولن ننة العضن ننو المتصن ننلة بفت ن نرة

الفوائنند ولكنهننا تتحم ننل رسننم خدم ننة بواق ن  0.75ف نني المائننة س نننويا،

التمويل المعنية (أي فترة تجديد الموارد).


ويبلننغ أجننل سنندادها  20سنننة ،بمننا فنني ذلننك فت نرة سننماح منندتها 10

تسن ننتخدم نهاين ننة السن نننة المالين ننة اآلن فن نني تحدين نند فت ن نرات 24

سنننوات؛ (ج) تعفننى القننروض المقدمننة بشننروط مختلطننة مننن الفوائنند

شه ار و 48شه اًر.
( )2االحتياطي العام

ولكننن تتحمننل رسننم خدمننة بواق ن  0.75فنني المائننة سنننويا باإلضننافة
إلننى فننارق ،ويبلننغ أجننل سنندادها  20سنننة ،بمننا فنني ذلننك فت نرة سننماح

ال يج ن نوز اسن ننتخدام االحتين نناطي العن ننام إال ألغ ن نراض ين ننراخص بهن ننا

من ن نندتها  10س ن ن نننوات (وتنطب ن ن ننق هن ن ننذه الش ن ن ننروط من ن ن نن ع ن ن ننام 2013

مجلس المحافظين ،وقد أنش هنذا االحتيناطي تسنليماً بالحاجنة إلنى

وصناعدا)؛ (د) تندف عنن القنروض المقدمنة بشنروط متوسنطة فائنندة

تغطين ننة المخن نناطر المحتملن ننة لتجن نناوز الت ازمن ننات الصن ننندوق لم ن نوارده

يعننادل سننعرها الس نننوي  50فنني المائننة م ننن سننعر الفائنندة المرجع نني

نتيجننة لتقلبننات أسننعار الصننرف ،ومننا يمكننن أن يحنندل مننن تننأخير

المتغيننر الننذي يحنندده المجلننس التنفيننذي سنننوياً ،ويبلننغ أجننل سنندادها

للص ننندوق م ننن اس ننتثمار أص ننوله الس ننائلة .كم ننا يه نندف االحتي نناطي

القننروض المقدمننة بشننروط عاديننة فائنندة يعننادل سننعرها السنننوي 100

فن نني من نندفوعات خدمن ننة الن نندين ،أو فن نني اسن ننترداد المبن ننالغ المسن ننتحقة

 20سنة ،بما في ذلك فتنرة سنماح مندتها  5سننوات؛ ()) تندف عنن

الم ننذكور إل ننى تغطي ننة مخ نناطر تج نناوز االلت ازم ننات نتيج ننة انخف نناض

في المائة من سنعر الفائندة المرجعني المتغينر النذي يحندده المجلنس

قيمة األصول الناجم عن تقلبات القيمة السوقية لالستثمارات.

التنفيننذي سنننوياً ،ويتنراوح أجننل سنندادها بننين  15و 18سنننة ،بمننا فنني
ذلننك فت نرة سننماح منندتها  3سنننوات؛ (و) ال يفننرض رسننم الت نزام علننى

ويخضن االحتينناطي العننام لالسننتعراض منرة واحنندة علننى األقننل كننل

أي قرض.

ثن ننالل سن نننوات من ننن أجن ننل تقين ننيم من نندى كفايتن ننه .وقن نند أجن ننري خن ننر
اسننتعراض رسننمي مننن هننذا القبيننل فنني عننام  .2016واتفقننت لجنننة

( )2القروض المقدمة للجهات غير الدول األعضاء

مراجعة الحسابات على إجراء االستعراض الرسمي المقبنل فني عنام

اعتمد مجلس المحافظين في دورته الحادية والعشنرين المعقنودة فني

.2017

فبراير/ش ننباط  1998القن نرار /107د 21-ال ننذي واف ننق بموجب ننه عل ننى

( )3اإليرادات المحتفظ بها

إنش نناء ص ننندوق مك ننرس لغ ننرض مح نندد ه ننو إقن نراض غن نزة والض ننفة

تمثن ننل اإلي ن نرادات المحن ننتفظ بهن ننا فن ننائض اإلي ن نرادات المت ن نراكم علن ننى

الغربي ننة .وأوق ننف العم ننل بالبن نند ( 1ب) م ننن الم ننادة ( )7م ننن اتفاقي ننة
إنشنناء الصننندوق لهننذا الغننرض .ويجننري تحويننل المسنناعدة الماليننة،

النفقات بعد حسم ثار التغيرات في أسعار الصرف.

بما في ذلك القروض ،إلى صندوق غزة والضنفة الغربينة بنناء علنى

(و) القروض

قنرار منن المجلننس التنفينذي ،ويعناد تسننديدها ،إذا كنان ذلنك منطبقننا،

( )1معلومات أساسية عن القروض

مباشرة إلى الموارد العادية للصندوق.

ال تق نندم الق ننروض م ننن الص ننندوق إال لل نندول النامي ننة األعض نناء ف نني

( )3مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

الصننندوق أو للمنظمننات الحكوميننة الدوليننة التنني يشننترك فيهننا ه نؤالء

يشننارك الصننندوق فنني كننل مننن المبننادرة األصننلية والمبننادرة المعننززة

األعض ن نناء .ويج ن ننوز للص ن ننندوق أن يطل ن ننب ،ف ن نني الحال ن ننة األخين ن نرة،

لننديون البلنندان الفقينرة المثقلننة بالننديون اللتننين اتخننذهما صننندوق النقنند

الحصننول علننى ضننمانات حكوميننة ،أو غيننر ذلننك مننن الضننمانات.
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الذيلدال

الدولي والبنك الدولي باعتبنار أن تلنك المشناركة تشنكل عنصن اًر منن

ق ننرض عل ننى ح نندة ،بالعمل ننة الت نني س ننجل به ننا الق ننرض .وال يع ن ّندل

عناصنر إطناره السياسناتي الواسن إلدارة عالقنات الشنراكة التشننغيلية

عامن ننل الخصن ننم المطبن ننق مقابن ننل مخن نناطر االئتمن ننان للبلن نند بسن ننبب

م ن البلنندان التنني تواجننه خطننر تحم نل متننأخرات مسننتحقة للصننندوق

االحتماالت الضئيلة للغاية بحدول تأخر عن السنداد فني حافظنة

فنني المسننتقبل بسننبب أعبنناء خدمننة ديونهننا .ويننوفر الصننندوق وفق ننا

قننروض الصننندوق .غيننر أنننه يننتم اسننتعراض القننروض المسننتحقة

لهننذه المبننادرة إعفنناءات لتخفيننف أعبنناء الننديون عننن طريننق إسننقاط
ج ننزء م ننن الت ازمن ننات خدم ننة الن ننديون للبل نند المسن ننتوفي للش ننروط عنن نند

ألغنراض االسننتهالك علننى أسنناس كننل قننرض علننى حنندة ،توانشنناء

مخص ن ننص حي ن ننل يوج ن نند دلي ن ننل موض ن ننوعي عل ن ننى أن الق ن ننروض

استحقاق تلك االلتزامات.

مستهلكة.

وأنش ننأ الصن ننندوق ف نني عن ننام  1998حسن نناب أمان ننة لمبن ننادرة الن ننديون.

( )5المخصص المتراكم لخسائر االستهالك

ويتلقى الحساب المذكور موارد منن داخنل الصنندوق الندولي للتنمينة

كمن ن ننا فن ن نني المعن ن ننايير الموضن ن ننوعة لمخصن ن ننص خسن ن ننائر اسن ن ننتهالك

الزراعين ننة ومن ننن مصن ننادر أخن ننرى ،وهن نني م ن نوارد مخصصن ننة تحدين ننداً

المسن نناهمات المسن ننتحقة ،إذا كن ننان هنن نناك دلين ننل علن ننى تن نندهور قن ننوي

كتع ننويض لحس نناب (حس ننابات) تموي ننل الق ننروض ع ننن التخفيض ننات

للجنندارة االئتمانيننة للمقترضننين مننن الصننندوق ،يننتم رصنند مخصننص

المق ننررة ف نني م نندفوعات تس ننديد الق ننروض ف نني ظ ننل المب ننادرة .وم ننن

بحي ن ننل ي ن ننتم اس ن ننتهالك ق ن ننرض أو أص ن ننل مس ن ننتحق مع ن ننين ،وسيقي ن نند

المفترض أن يعيد حسناب األماننة تسنديد المبنالغ المعفناة منن خدمنة

مخصننص محنندد لالسننتهالك .وتقنناس قيمننة االسننتهالك علننى أنهننا

الن ننديون علن ننى أسن نناس”دف ن ن االسن ننتحقاقات أوال بن ننأول( “أي تخفين ننف

الفرق بين القيمة الدفترينة والقيمنة القابلنة للتحصنيل .وباإلضنافة إلنى

ال ننديون عن نند حل ننول موع نند اس ننتحقاق الت ازم ننات خدم ننة ال ننديون) ف نني

ذلننك ،يننؤدي التننأخير فنني تلقنني منندفوعات القننروض إلننى خسننائر فنني

حدود الموارد المتاحة في حساب األمانة.

القيمنة الحالينة بالنسنبة للصننندوق ألننه ال يفنرض أي رسنوم أو فوائنند

يوافننق المجلننس التنفيننذي علننى تخفيننف الننديون لكننل بلنند مننن البلنندان

إضافية على الفوائند ورسنوم القنروض المتنأخرة .ويسنتند المخصنص

بصننافي القيمننة الحاليننة .وتسنندرج القيمننة االسننمية التقديريننة للمكونننات

المنشننأ علننى أسنناس معننين مننن أجننل هننذه الخسننائر إلننى الفننرق بننين

األساسية لتخفيف الديون في إطار المخصصنات المتراكمنة لمبنادرة

القيمننة الرسننمية لألصننول والقيم ننة الحاليننة للتنندفقات النقديننة المق نندرة

الن ننديون ،وكمبلن ننغ يحمن ننل علن ننى نفقن ننات مبن ننادرة الن ننديون فن نني قائمن ننة

فنني المسننتقبل ،مخصننومة بسننعر الفائنندة الفعلنني األصننلي لألصننول

العائن نندات الشن نناملة .وتخض ن ن الفرضن ننيات التن نني تقن ننوم عليهن ننا هن ننذه

الماليننة (أي سننعر الفائنندة النافننذ محسننوباً فنني وقننت قيننده أول م نرة).

التقديرات لمراجعة دورية .وقد استخدمت حصنافة كبينرة فني حسناب

وفنني الحنناالت التنني يتعننذر فيهننا بدرجننة معقولننة مننن اليقننين تقنندير

القيمة التقديرية لمخصصات مبادرة الديون.

الت نندفقات النقدين ننة المنتظ ن نرة لق ننرض من ننا (كمن ننا ه ننو األمن ننر فن نني كن ننل
الحناالت التني تنم فيهنا حتنى هنذا التناري إنشناء مخصنص) .ويعننني

وتغطننى التكلفننة ويخفننض المخصننص المت نراكم لمبننادرة الننديون مننن

ذلننك إنشنناء مخصننص ألقسنناط القننروض المتننأخرة لمنندة تزينند علننى

خالل اإليرادات التي يجنري تلقيهنا منن المنانحين الخنارجيين بمقندار

 24ش ننه اًر .كم ننا ينش ننأ مخص ننص ألقس نناط الق ننروض ذاته ننا المت ننأخرة

تن ننوفّر مثن ننل هن ننذه الم ن نوارد .ويخفن ننض المخصن ننص المت ن نراكم لمبن ننادرة

لمدة تقل عن  24شنهرا .وحنال الوصنول إلنى فتنرة الحفنز هنذه ،فنةن

الديون عندما سيوفر تخفيف للديون من خالل حساب األمانة.

جمي ن المقننادير المتننأخرة فنني ذلننك الوقننت تعتبننر فنني وض ن إنشنناء

وفنني نوفمبر/تش نرين الثنناني  ،2006سمنننح الصننندوق النندولي للتنميننة

المخصص ننات ،حت ننى ف نني حال ننة القي ننام الحق ننا بتس ننديد جان ننب م ننن

الزراعي ننة إمكاني ننة الوص ننول إل ننى المن نوارد األساس ننية لحس نناب أمان ننة

مجمنوع الندين القنائم .وفني الحناالت التني تنقضني فيهنا فتنرة تتجنناوز

مبادرة الديون فني البننك الندولي ،بغينة المسناعدة فني تموينل تخفينف

 48شن ننهرا ،ين ننتم إنشن نناء مخصن ننص لكن ننل مبن ننالغ األصن ننل المسن ننتحقة

ويقن ّندم
الننديون المسننتحقة عننند وصننول البلنندان إلننى نقطننة اإلنج ناز .س

للقرض المعني .والنقطنة الزمنينة التني ينتم منهنا تحديند منا إذا كاننت

التموين ننل اس ن ننتنادا إلن ننى احتس ن نناب صن ننافي القيم ن ننة الحالين ننة لت ن نندفقات

فت ن نرة من ننا قن نند انقضن ننت هن نني تن نناري قائمن ننة الموازنن ننة .وبن ننالنظر إلن ننى

تخفيف ديونها في المستقبل.

االتجاهننات التاريخيننة اإليجابيننة لتنندفقات القننروض العائنندة التنني لننم

( )4قياس القروض

تس ن ن ننجل خس ن ن ننائر حت ن ن ننى اآلن ،ل ن ن ننم ينشن ن ن ن الص ن ن ننندوق مخصص ن ن ننا
الستهالك مجم للقروض التي ال تخض الستهالك معين.

تقفيند القنروض بداينةً بالقيمنة العادلنة فنني الينوم األول (اسنتنادا إلننى

الصن ن ننرف المقن ن نندم إلن ن ننى المقتن ن ننرض) وفيمن ن ننا بعن ن نند تقن ن نناس بتكلفن ن ننة

( )6وضع عدم االستحقاق

االسن ننتهالك باسن ننتخدام طريقن ننة الفائ ن نندة النافن ننذة .وتحسن ننب القيم ن ننة

ين نندون عائن نند القن ننروض علن ننى أسن نناس االسن ننتحقاق المحاسن ننبي .وال

خصم على التدفقات النقدية التقديرية للمسنتقبل ،علنى أسناس كنل

تسدرج الفوائد ورسوم خدمة القروض التي يتنأخر سنداد مبنالغ منهنا
ويتّخننذ مننا
لمنندة تزينند علننى  180يومناً كعائنند إال بعنند تلقيهننا فعليناً .س

العادلننة باسننتخدام وسننيلة معننززة للقيمننة العادلننة بتطبيننق معنندالت
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يلننزم مننن تنندابير متابعننة م ن الحكومننات المعنيننة بغيننة تسننوية هننذه

بالمش ننروعات ف نني قائم ننة اإلين نرادات الش نناملة .وح ننين ت ننوفر بن ننود

االلتزامات.

مخصوصة في االتفاقيات م الجهات المانحنة ،فنةن المسناهمات
المستلمة (بما فيها نفقات اإلدارة) وما تحققنه منن فوائند ،والتني لنم

(ز) االستثمارات

ي ننتم بع نند تكب نند نفق ننات مباشن نرة بش ننأنها ،تؤج ننل إل ننى فتن نرات مقبل ننة

تصن نننف اسن ننتثمارات الصن ننندوق بالقيمن ننة العادلن ننة من ننن خن ننالل ال ن نربح

لمناظرته ن ننا من ن ن التك ن نناليف المعني ن ننة .ويتماش ن ننى ذل ن ننك من ن ن المب ن نندأ

والخسن ننارة أو بالتكلفن ننة المسن ننتهلكة .وتصن نننف االسن ننتثمارات بالتكلفن ننة

المحاسننبي المعتمنند بشننأن األم نوال المتممننة المجموعننة للصننندوق

المسننتهلكة عن نندما تنتم نني إل ننى حافظننة ت نندار م ننن جان ننب الص ننندوق

ويت ننيح ع ننرض الط نناب األساس نني له ننذه األرص نندة بش ننكل أوض ننح.

اس ننتنادا إل ننى نمن ننوذج عم ننل يتمثن ننل ف نني االحتف نناظ بهن ننا حت ننى أجن ننل

ويتضمن الذيل هاء قائمة بهذه المساهمات.

اس ننتحقاقها ،وذل ننك بتحص ننيل فق ننط م ننا يح ننين ت نناري اس ننتحقاقه م ننن

قنندمت جهننات مانحننة منفننردة م نوارد بش نرية (علننى شننكل مننوظفين

منندفوعات عننن الفائنندة والمبلننغ األصننلي بمننا يتفننق م ن الخصننائص

مهني ن ننين من ن نزاملين) للمس ن نناعدة ف ن نني أنش ن ننطة الص ن ننندوق .وتس ن ننجل

التعاقدية .تواذا لم تستوف الشنروط المنذكورة أعناله ،يندرج الصنندوق

المسن نناهمات المسن ننتلمة من ننن الجهن ننات المانحن ننة بوصن ننفها إي ن نرادات

االس ننتثمارات بالقيم ننة العادل ننة م ننن خ ننالل الن نربح والخس ننارة .وتح نندد

وتدرج النفقات ذات الصلة في تكاليف الموظفين.

القيمننة العادلننة وفقننا للتراتبيننة ال نواردة فنني المننذكرة  .3وتسنندرج أربنناح

وخسننائر األوراق الماليننة المحصننلة وغيننر المحصننلة علننى حنند سنواء

(ي) المنح

في عائد االستثمار حنال نشنوئها .كمنا تسندرج أربناح وخسنائر أسنعار

إن اتفاقية إنشاء الصندوق تخوله حق تقديم المننح للندول األعضناء

الصن ننرف المحصن ننلة وكن ننذلك غين ننر المحصن ننلة فن نني حسن نناب تقلبن ننات

أو للمنظمات الحكومية الدولينة التني يشنترك فيهنا هنؤالء األعضناء،

أس ننعار الص ننرف ف ننور ظهوره ننا .وتسقفي نند ك ننل المش ننتريات والمبيع ننات

وذلك بالشروط التي يراها الصندوق مالئمة.

االس ننتثمارية ف نني ت نناري المت نناجرة .كم ننا تقفي نند االس ننتثمارات المش ننتقة

تسقين نند المن نننح كنفقن ننات قابلن ننة للصن ننرف فن ننور نفن نناذ المقن نندار المعتمن نند

بداين نةً بالقيمن ننة العادلن ننة بتن نناري إب ن نرام عقن نند من ننن عقن ننود االسن ننتثمارات

وكخصننوم بالنسننبة للمقننادير غيننر المصننروفة ،وذلننك بالقيمننة العادلننة

المشن ننتقة ثن ننم يعن نناد قياسن ننها الحق ن ناً بقيمتهن ننا العادلن ننة .ومعظن ننم هن ننذه

بموجب المعيار رقم  9من المعايير الدولية لإلبنال المنالي .وعقنب

نتخدم كنأدوات تحنوط (من أنهنا غينر مؤهلنة
االستثمارات المشنتقة تسس َ
ندون التغيي نرات فنني القيمننة
لمعاملتهننا كننأدوات تحننوط محاسننبيا) لننذا تن ّ

موافق ننة المجل ننس التنفي ننذي عل ننى تع ننديالت الش ننروط العام ننة لتموي ننل

التنمي ننة الزراعي ننة (ف نني أبريل/نيس ننان  ،)2009تص ننبح الم نننح قابل ننة

العادلن ننة ألي من ننن هن ننذه الوسن ننائل المالين ننة المشن ننتقة فن ننو اًر فن نني قائمن ننة

للصننرف عن ندما يكننون للجهننة المتلقيننة الحننق فنني أن تتكبنند النفقننات

العائدات الشاملة.

المؤهلة.

(ح) النقدية ومعادالت النقدية

وتعتبننر المبننابغ الملغنناة مننن األرصنندة غيننر المصننروفة كبننند مقابننل

تشننمل النقديننة ومعننادالت النقديننة ك نالً مننن النقديننة فنني الينند والودائ ن

للنفقات في الفترة التي تحدل فيها.

في المصارف القابلة للسحب عنند الطلنب .كمنا تشنمل االسنتثمارات

(ك) إطار القدرة على تحمل الديون

القابل ننة للتحوي ننل عل ننى الف ننور ف نني ت نناري قائم ننة الموازن ننة .واس ننتثنيت
األسهم واالستثمارات الصافية المستحقة واالسنتثمارات المحنتفظ بهنا

تحصننل البلنندان المؤهلننة لإلقنراض بشننروط تيسننيرية للغايننة ،بموجننب

حتننى أجننل اسننتحقاقها مننن االسننتثمارات القابلننة للتحويننل علننى الفننور

إطار القدرة على تحمل الديون ،على مساعدة مالينة فني شنكل مننح

ألغراض التدفقات النقدية.

بدال منن القنروض .ومنن المتوقن أن تعنوض مبنالغ أصنل القنروض

(ط) المساهمات (من غير حقوق المساهمة)

الضننائعة المسننتحقة للص ننندوق أوال بننأول (تبعن ناً لجنندول االس ننتهالك

ندون المسنناهمات للم نوارد مننن غيننر م نوارد التجدينند كننةيرادات فنني
تن ّ
الفتن نرة الت نني ي ننتم فيه ننا تكب نند النفق ننات المعني ننة .وبالنس ننبة ألنش ننطة

التع ننويض ع ننن رس ننم الخدم ننة .ووفق ننا للسياس ننة المحاس ننبية الخاص ننة

ال ننذي يس ننتند إلي ننه الق ننرض) م ننن ال نندول األعض نناء ،بينم ننا ال يقص نند

بالمسن ن نناهمات ،تسن ن ننجل مسن ن نناهمة التعن ن ننويض عن ن ننن أصن ن ننل حقن ن ننوق

التمويل المشنترك للمشنروعات ،فنةن المسناهمات المسنتلمة تسنجفل

المساهمة بالكامنل كحقنوق مسناهمة وكمبنالغ مطلوبنة عنندما تقنوم

كننةيرادات فنني الفت نرة التنني تصننبح فيهننا المنحننة ذات الصننلة نافننذة.

دول ننة عض ننو بةي ننداع وثيق ننة المس نناهمة ،باس ننتثناء وث ننائق المس نناهمة

أمننا المسنناهمات المتصننلة بننالمنح البرامجيننة ،والمننوظفين المهنيننين

المشروطة ،التي تخض لتندابير وطنينة لتخصنيص األمنوال ،والتني

الم ن ن نزاملين ،والبرنن ن ننامج المشن ن ننترك للصن ن ننندوق البلجيكن ن نني لألمن ن ننن

سنتقل تناسننبيا عننند اسنتيفاء تلننك الشننروط .وتسنجل المبننالغ المطلوبننة

الغننذائي ،واألم نوال المتممننة األخننرى فتسننجل فنني قائمننة الموازنننة

م ن ننن ال ن نندول األعض ن نناء بوص ن ننفها مس ن نناهمات ،والمب ن ننالغ المطلوب ن ننة

على أنها إيرادات مؤجلة وتسجل كةيراد بمقدار النفقنات المرتبطنة

األخن ننرى ،بمن ننا فيهن ننا السن ننندات اإلذنين ننة ،فن نني قائمن ننة الموازنن ننة بداين ننة
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بقيمتهننا العادلننة مننن خننالل النربح والخسننارة وفقناً للمعيننار رقننم  9مننن

وت ننم جدول ننة م نندفوعات س ننداد ق ننروض مص ننرف التنمي ننة األلم نناني

المع ننايير الدولي ننة لإلب ننال الم ننالي .وي ننتم التف نناوض عل ننى تع ننويض

علن ننى من نندى  20سن نننة بمن ننا فن نني ذلن ننك فت ن نرة سن ننماح من نندتها خمن ننس

أصن ننل القن ننروض خن ننالل مشن نناورات تجدين نند الم ن نوارد المقبلن ننة (انظن ننر

سنوات .وقد تم إدراج اتفاقية التمويل هذه في موازنة الصندوق.

المننذكرة ( 28ب) بشننأن األصننول الطارئننة) .ويخض ن التمويننل مننن

(م) خطط الموظفين

خ ننالل إط ننار الق نندرة عل ننى تحم ننل ال ننديون للش ننروط العام ننة لتموي ننل

التزامات المعاشات التقاعدية

التنمي ننة الزراعي ننة الخاص ننة بالص ننندوق .وينف ننذ التموي ننل م ننن خ ننالل

يشننارك الصننندوق النندولي للتنميننة الزراعيننة فنني عضننوية الصننندوق

إطننار القنندرة علننى تحمننل الننديون علننى منندى زمننني ممتنند ويسننجل

المشننترك للمعاشننات التقاعديننة لمننوظفي األمننم المتحنندة الننذي أنشننأته

كنفقننات فنني قائمننة اإلي نرادات الشنناملة فنني الفت نرة التنني تسننتوفى فيهننا

الجمعين ننة العامن ننة لألمن ننم المتحن نندة لتن ننوفير الم ازين ننا المتعلقن ننة بحن نناالت

شروط صرف األموال للجهة المتلقية.

التقاعنند ،والوفنناة ،والعجننز ومننا يتصننل بهننا إلننى المننوظفين المعنيننين.

(ل) االقتراض

ويشكل الصندوق المشترك للمعاشنات التقاعدينة خطنة لتموينل م ازينا

تحتسب الخصوم المالية بالتكاليف المستهلكة.

محننددة .ويتمثننل االلت نزام المننالي للصننندوق إزاء صننندوق المعاشننات
التقاعدي ننة ف نني مس نناهمته اإللزامي ننة بنس ننبة تح ننددها الجمعي ننة العام ننة

االقترررراض فررري إطرررار حسررراب أمانرررة المرفرررق اإلسرررباني للتمويرررل

لألم ننم المتح نندة باإلض ننافة إل ننى أي نص ننيب ف نني م نندفوعات العج ننز

المشترك ألغراض األمن الغذائي (حساب األمانة اإلسباني)

االكتن نواري بموج ننب الم ننادة  26م ننن لن نوائح ص ننندوق المعاش ننات .وال

أنشن ن حس نناب األمان ننة اإلس ننباني ف نني ع ننام  2010بع نند أن تلق ننى

تسننتحق منندفوعات العجننز هننذه إال بعنند أن تطبننق الجمعيننة العامننة

الص ننندوق أمن نواال عل ننى أس نناس ق ننرض .واحتس ننبت ه ننذه الخص ننوم

أحك ننام الم ننادة  26بعن نند أن تق ننرر أن هن نناك حاجن ننة إل ننى من نندفوعات

بالتك ن نناليف المس ن ننتهلكة .وس ن ننوف تس ن ننتخدم ه ن ننذه األمن ن نوال لتق ن ننديم

للعج ن ننز اس ن ننتنادا إل ن ننى تق ن نندير م ن نندى الكفاي ن ننة االكتن ن نواري لص ن ننندوق

قننروض إل ننى الجه ننات المقترض ننة مننن الص ننندوق وفقن ناً إلجن نراءات

المعاشننات فنني تنناري التقيننيم .وحتننى تنناري إعننداد هننذا التقريننر لننم

الصننندوق (باسننتثناء البلنندان المشننمولة بةطننار القنندرة علننى تحمننل

تك ننن الجمعي ننة العام ننة لألم ننم المتح نندة ق نند لج ننأت إل ننى تطبي ننق ه ننذه

الديون).

األحكام.

وسننوف ي نوائم حسنناب األمانننة اإلسننباني منندفوعات سننداد القننرض

واألسننلوب االكتنواري المتبن فنني الصننندوق المشننترك للمعاشننات هننو

إلسن ننبانيا م ن ن من نندفوعات سن ننداد القن ننروض المسن ننتلمة من ننن البلن نندان

أس ن ننلوب إجمن ن ننالي المجموعن ن ننة المفتوح ن ننة  .وتحمن ن ننل تكلفن ن ننة تن ن ننوفير

المقترض ن ننة عل ن ننى امت ن ننداد  45س ن نننة وفتن ن نرة س ن ننماح م ن نندتها خم ن ننس

المعاش ننات التقاعدي ننة عل ننى قائم ننة اإلين نرادات الش نناملة بحي ننل ت ننوزع

سنوات.

التكلفة المنتظمة على امتنداد سننوات خدمنة المنوظفين وفقناً للمشنورة
التني يقنندمها الخبنراء االكتواريننون الننذين يجننرون تقييمناً كننامالً لخطننة

وفنني حال ننة مننا إذا تق ننرر أن حسنناب األمان ننة اإلسننباني ليس ننت لدي ننه

الفت نرة م نرة كننل عننامين .وتعننرض الخطننة المؤسسننات المشنناركة إلننى

الم ن نوارد الكافين ننة للوفن نناء بالت ازمن ننات السن ننداد ،سن ننتوفر إسن ننبانيا أم ن نواالً

مخنناطر اكتواريننة تتعلننق بننالموظفين الحنناليين والسننابقين للمؤسسننات

إضافية.

األخننرى ،ممننا يننؤدي إلننى عنندم تننوفر أسنناس متسننق وموثننوق لتوزي ن

االقتراض بموجب االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية األلماني

االلت ازم ن ن ننات ،وتخط ن ن ننيط أص ن ن ننول وتك ن ن نناليف المؤسس ن ن ننات المنف ن ن ننردة

وافننق المجلننس التنفيننذي فنني دورتننه الثانيننة عش نرة بعنند المائننة علننى

المشاركة في الخطة .والصنندوق ،شنأنه شنأن المؤسسنات المشناركة

االتفاقي ننة اإلطاري ننة من ن مص ننرف التنمي ننة األلم نناني م ننن أج ننل م نننح

األخ ننرى ،ل ننيس ف نني وضن ن يمكن ننه م ننن تحدي نند نص ننيبه م ننن المرك ننز

قروض إفرادية للصندوق .وتم الحقنا التفناوض من مصنرف التنمينة

المننالي األساسنني وأداء الخطننة بقنندر كنناف مننن الموثوقيننة لألغنراض

األلم نناني عل ننى ق ننرض بقيم ننة  400ملي ننون ي ننورو بموج ننب االتفاقي ننة

المحاسبية.

اإلطاري ننة الت نني وقعه ننا رئ ننيس الص ننندوق بت نناري  24نوفمبر/تشن نرين

خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة

الث نناني  .2014وت ننم التوقين ن عل ننى اتفاقي ننة الق ننرض اإلفن نرادي األول

يش ننارك الص ننندوق ف نني خط ننة الت ننأمين الطب نني بع نند انته نناء الخدم ننة

بقيم ننة ق نندرها  100ملي ننون ي ننورو ،واتفاقي ننة الق ننرض اإلف ننرادي الث نناني

متعددة أصحاب العمل التي تديرها منظمنة األغذينة والز ارعنة لألمنم

بقيمن ن ن ننة  200ملين ن ن ننون ين ن ن ننورو ،واتفاقين ن ن ننة القن ن ن ننرض الثالن ن ن ننل فن ن ن نني 9

المتحدة من أجنل المنوظفين النذين يتلقنون معاشناً تقاعندياً منن األمنم

ديسن ننمبر/كانون األول  2016بقيم ن ننة  100ملين ننون ي ن ننورو .وجمين ن ن

المتحنندة ،والمننوظفين السننابقين المننؤهلين ،وذلننك علننى أسنناس اقتسننام

المشننروعات التنني ينندعمها هننذا المرفننق اإلق ارضنني هنني علننى أسنناس

التكنناليف .وتعمننل خط ننة التننأمين الطبنني بع نند انتهنناء الخدمننة عل ننى

قروض بشروط عادية وباليورو.

أس نناس دفن ن النفقن ننات عن نند تكب نندها ،ويغطن نني تكاليف ننه الس نننوية من ننن
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عل ن ننى أس ن نناس القسن ن ننط الثاب ن ننت عل ن ننى العمن ن ننر االفت ارض ن نني المقن ن نندر

الميزانينات السننوية واشنتراكات المنوظفين .ومننذ عنام  ،2006سيجنرى

للبرمجيننات (مننن أربن إلننى عشننر سنننوات) .وتننتم رسننملة التحسننينات

تقييم مستقل كل سنة.

اإليجاريننة كأصننول .ويحتسننب االسننتهالك علننى أسنناس ثابننت علننى

ووفق ناً للمعيننار النندولي للمحاسننبة رقننم  ،19أنشننأ الصننندوق حسنناب

منندار منندة صننالحيتها التقديريننة (التنني ال تتعنندى منندة اسننتئجار مقننر

أمانن ننة يحن ن انول إلين ننه األم ن نوال الالزمن ننة لتغطين ننة التزاماتن ننه االكتوارين ننة.

الصندوق).

وتدون تكناليف الخدمنة كمصنروفات تشنغيلية .ويندون صنافي الفنرق

المذكرة 3

بننين تكنناليف الفائنندة والعائنند المتوق ن مننن أصننول الخطننة فنني صننافي
األرب ن نناح أو الخس ن ننائر ،بينم ن ننا ت ن نندون عملي ن ننات إع ن ننادة القي ن نناس ف ن نني

التقديرات واألحكام المحاسبية الحرجة

األصول والخصوم كمركز صاف في اإليرادات الشاملة األخرى.

(أ) التقديرات واالفتراضات المحاسبية الحرجة

(ن) مستحقات الخدمة الطويلة

تسقن ّنيم التقننديرات واألحكننام بصننورة متواصننلة ،وهنني تسننتند إلننى الخب نرة

تسقينند مسننتحقات المننوظفين مننن اإلجننازة السنننوية ومسننتحقات الخدمننة

التاريخين ننة توالن ننى عوامن ننل أخن ننرى ،بمن ننا فن نني ذلن ننك توقعن ننات األحن نندال

ويرصن نند مخصن ننص
الطويلن ننة عنن نندما تصن ننبح مسن ننتحقة للمن ننوظفين .س

المقبلننة التنني سيعتقنند أنهننا معقولننة فنني ظننل الظننروف القائمننة .وقلمننا

لتس ننديد الخص ننوم المق نندرة لمس ننتحقات اإلج ننازة الس نننوية ومس ننتحقات

تماثل التقديرات المحاسنبية الناجمنة ،بحكنم طبيعتهنا ،النتنائج الفعلينة

نهاينة الخدمنة الطويلنة نتيجنةً للخندمات التني قندمها الموظفنون حتننى

المعنيننة .وتسع ننرض فيمننا يل نني التق ننديرات واالفت ارضننات الت نني تنط ننوي

تاري قائمة الموازنة.

على مخاطر كبيرة بشأن إحدال تعديل مهنم علنى المبنالغ المسنجلة

(س) الضرائب

لألصول والخصوم ضمن السنة المالية التالية.

إن الص ن ننندوق وكال ن ننة متخصص ن ننة م ن ننن وك ن نناالت األم ن ننم المتح ن نندة،

القيمررة العادلررة والتكررراليف المسررتهلكة للقرررروض والمررنح غيرررر

امتي ننازات الوك نناالت المتخصص ننة لألم ننم المتح نندة وحص نناناتها لع ننام

والمساهمات المطلوبة.

ويتمتن ن  ،بصن ننفته هن ننذه ،بم ازين ننا اإلعفن نناء الض ن نريبي بموجن ننب اتفاقين ننة

المصررررررررروفة واإليرررررررررادات المإلجلررررررررة والسررررررررندات اإلذنيررررررررة

 ،1947واالتفاقي ن ننة المبرم ن ننة ب ن ننين إيطالين ن نا والص ن ننندوق بش ن ننأن مق ن ننر

ولالط ننالع عل ننى التفاص ننيل المتعلق ننة بالنم نناذج المطبق ننة م ننن أج ننل

الص ننندوق المؤق ننت .وتسخص ننم الضن نرائب المحص ننلة ع ننن المج نناالت

حساب القيمة العادلة للقروض ،ينبغي الرجوع إلى المذكرة .2

التنني لننم يشننملها اإلعفنناء بعنند مباش نرةً مننن عائنند االسننتثمارات ذات

وتح نندد القيم ننة العادل ننة للوس ننائل المالي ننة الت نني ال تت ننداول ف نني س ننوق

الصلة.

نش ننطة ب ننالنظر إل ننى األس ننعار المعلن ننة ألص ننول مماثل ننة ف نني أسن نواق

(ع) تدوين اإليرادات

نشننطة ،واألسننعار المعلنننة ألصننول مماثلننة فنني أس نواق غيننر نشننطة

يندون عائند رسنوم الخدمنة والعائند منن مصنادر أخنرى علنى أننه مننن

أو تقنيات التقييم غير النشطة.

اإلين نرادات ف نني الفتن نرة الت نني ي ننتم فيه ننا تكب نند النفق ننات المعني ننة (الس ننل

تُ َّ
صنف األصول والخصوم المالية المسرجلة بالقيمرة العادلرة فري

المسلمة أو الخدمات المقدمة).

قائمة الموازنة كما يلي:

(ف) األصول الملموسة وغير الملموسة

المسرررتوى :1األصننول والخص ننوم الماليننة التنني تس ننتند َقيمهننا إل ننى

األصول الثابتة

األسننعار المعلنننة غيننر المع فدلننة لألصننول أو الخصننوم المماثلننة فنني

تجننري رسننملة المشننتريات الرئيسننية للممتلكننات واألثننال والمعنندات.

األسواق النشطة.

ويحتسن ننب االسن ننتهالك علن ننى أسن نناس القسن ننط الثابن ننت علن ننى العمن ننر

المسرررتوى :2األص ننول والخص ننوم المالي ننة الت نني تس ننتند َقيمه ننا إل ننى

االفتراضي المقدر لكل أصل من األصول المشتراة الواردة أدناه:
تركيبات وتجهيزات للمعدات الدائمة
األثال
المعدات المكتبية
المركبات

األس ننعار المعلن ننة لألص ننول أو الخص ننوم المماثل ننة ،أو إل ننى نم نناذج
التسعير التي يمكنن مالحظنة جمين المندخالت الهامنة لهنا ،بصنورة

 10سنوات
 5سنوات
 4سنوات
 5سنوات

مباشن نرة أو غي ننر مباش ن نرة بالنس ننبة لمعظ ننم كامن ننل فتن نرة األصن ننول أو
الخصوم.
المسرررتوى  :3األص ننول والخص ننوم المالي ننة الت نني تس ننتند َقيمه ننا إل ننى

األصول غير الملموسة

األسن ن ننعار أو تقنين ن ننات التقين ن ننيم التن ن نني تتطلن ن ننب من ن نندخالت ال يمكن ن ننن

تسرسن َنمل تكنناليف تطننوير البرمجيننات كأصننول غيننر ملموسننة إذا كننان

مالحظتها ومهمة لقياس القيمة العادلة الكلية.

سننينجم عنهننا مننناف اقتصننادية فنني المسننتقبل .ويحتسننب االسننتهالك
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الذيلدال

(ب) األحكام الحرجة في تطبيق السياسات المحاسبية

برنن ننامج التن ننأقلم لصن ننالح ز ارعن ننة
أصحاب الحيازات الصغيرة

احتساب القيمة العادلة

مجموع النقدية واالستثمارات

يلزم احتساب القيمة العادلة كني يفني الصنندوق بالمعنايير الدولينة

83 812

79 294

1 808 379

2 059 380

(أ) النقدية واالستثمارات الخاضعة للقيود

لإلبال المالي .وقد قس ّندمت مطابقنات بنين القيناس بالقيمنة العادلنة

والتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائندة الفعلينة والقنيم االسنمية

وفقن ناً التفاقي ننة إنش نناء الص ننندوق ،ف ننةن المب ننالغ الت نني دفعته ننا ال نندول

المصروفة ،واإليرادات المؤجلة.

األولية أو اإلضافية ،تخض لقيود عند استخدامها.

فيم ن ن ننا يتص ن ن ننل ب ن ن ننالقروض ،والمب ن ن ننالغ المطلوب ن ن ننة ،والم ن ن نننح غي ن ن ننر

األعض نناء م ننن الفئ ننة الثالث ننة ،ك ننل بعملت ننه ،عل ننى ذم ننة المس نناهمات

المذكرة 4

ل نندى الص ننندوق حس ننابي ض ننمان بل ننغ مجم ننوع رص ننيدهما 55 605

دوالر أمريكي في  31ديسمبر/كانون األول .2016

أرصدة النقدية واالستثمارات

(ب) تركيب حافظة االستثمارات حسب الوسائل المالية (موحدة)

تحليل األرصدة (موحدة)

فنني  31ديسننمبر/كانون األول  ،2016بلغننت القيمننة السننوقية للنقديننة

الجدول 1

واالسننتثمارات ،بمننا فنني ذلننك المبننالغ المسننتحقة والمطلوبننة 1 802.2

في  31ديسمبر/كانون األول

بآالف الدوالرات األمريكية
2016

2015

النقدية غير المقيدة

260 292

325 480

النقدية الخاضعة للقيود

102

102

المجموع الفرعي للنقدية

260 394

325 582

ملي ننون دوالر أمريك نني ( 2 047.6ملي ننون دوالر أمريكن ني ف نني ع ننام
 ،)2015وهي تتألف من الوسائل التالية:
الجدول 3

بآالف الدوالرات األمريكية

االسننتثمارات غيننر المقينندة محسننوبة

النقدية

بالقيمة العادلة

1 172 882

1 266 765

االستثمارات بالتكلفة المستهلكة

374 733

466 665

االستثمارات الخاضعة للقيود

370

368

المجموع الفرعي لالستثمارات

1 547 985

1 733 798

مجموع النقدية واالستثمارات

1 808 379

2 059 380

الوسن ن ننائل المالين ن ننة ذات العائن ن نند
الثابت
قيم ننة األرباح(/الخس ننائر) غي ننر
المحققة للعقود اآلجلة المباشرة
الودائ ألجل وغير ذلك من
التزامات المصارف

وفيما يلي تركيب الحافظة حسب الكيانات:

قيم ننة األرباح(/الخس ننائر) غي ننر

الجدول 2

المحققة للعقود اآلجلة

في  31ديسمبر/كانون األول

مجموع النقدية واالستثمارات

بآالف الدوالرات األمريكية
الكيان

2016

2015

الصندوق

1 334 547

1 525 161

63 101

63 036

2 647

3 007

األموال المتممة

128 625

123 121

حساب األمانة اإلسباني

169 610

237 068

26 037

28 693

حس ن نناب أمان ن ننة خط ن ننة الت ن ننأمين
الطبي بعد انتهاء الخدمة
حسن ن نناب أمانن ن ننة مبن ن ننادرة دين ن ننون
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

مب ن ننادرة تخفي ن ننف دي ن ننون ه ن ننايتي
(الذيل كاف)

2016

2015

260 394

325 582

1 519 809

1 600 451

)(5 256

4 280

27 388

120 095

6 044

8 972

1 808 379

2 059 380

مب ن ننالغ مسن ن نتحقة الق ن ننبض م ن ننن
االس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننتثمارات المبيعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نة

15

360

ومستحقات الضرائب
المبن ن ن ن ن ننالغ المسن ن ن ن ن ننتحقة علن ن ن ن ن ننى
الصن ن ننندوق من ن ننن االسن ن ننتثمارات

)(6 160

)(12 103

المشتراة
مجموع حافظة االستثمارات

1 802 234

2 047 637

تشن ننمل االسن ننتثمارات ذات العائ ن نند الثابن ننت والنقدين ننة  381.8ملي ن ننون
دوالر أمريكن نني بالتكلفن ننة المسن ننتهلكة فن نني  31ديسن ننمبر/كانون األول
 478.3( 2016ملي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننون دوالر أمريك ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني ف ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني .)2015
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الذيلدال

وفي  31ديسنمبر/كاننون األول  2016بلغنت القيمنة العادلنة للتكلفنة

مخ نناطر رأس الم ننال ،الت نني تعتب ننر ش نناغال مس ننتم ار ولكنه ننا تقتص ننر

المس ن ننتهلكة لالس ن ننتثمارات  383.3ملي ن ننون دوالر أمريك ن نني (476.3

على حافظة االستثمارات.

مليون دوالر أمريكي في عام .)2015

(و) مخاطر السوق

(ج) تركيب حافظة االستثمارات حسب العمالت (موحدة)

تتننوزع حافظننة اسننتثمارات الصننندوق علننى عنندد مننن فئننات األصننول

كن ن ن ننان تركين ن ن ننب النقدين ن ن ننة واالسن ن ن ننتثمارات بحسن ن ن ننب العمن ن ن ننالت فن ن ن نني

فنني المجموعننة ذات العائنند الثاب ننت التنني تغطنني سياسننة االس ننتثمار

 31ديسمبر/كانون األول على النحو التالي:

فنني الص ننندوق .ومننن ح ننين آلخ ننر ،اتخننذت إدارة الص ننندوق ت نندابير

الجدول 4

تكتيكية قصيرة األجل لحماينة الحافظنة الشناملة منن ظنروف السنوق

العملة

2016

2015

غير المواتية.

الرنمينبي الصيني

120 749

-

وال تعتبننر مخنناطر السننوق التنني تواجننه الكيانننات األخننرى المدرج ننة

اليورو

808 705

874 920

في القوائم المالية الموحدة مخاطر مؤثرة.

الين الياباني

791 439

81 914

ويبين الجدوالن  6و 7األوزان الترجيحية والمبالغ الفعلية لكل فئة

الجنيه االسترليني

53 516

167 259

من فئات األصول في الحافظة الشاملة ،إضافة إلى أوزان

الدوالر األمريكي

27 825

923 544

مخصصات األصول في  31ديسمبر/كانون األول من عامي

مجمررررروع حافظرررررة النقديرررررة

1 802 234

2 047 637

 2016و .2015وتتعلق البيانات بحسابات الصندوق وحده
بالنسبة لصافي قيمة األصول.

واالستثمارات

الجدول 6

(د) تركيب حافظة االستثمارات حسب آجال االستحقاق (موحدة)

2016

ك ننان تركي ننب النقدي ننة واالس ننتثمارات بحس ننب ج ننال االس ننتحقاق ف نني
 31ديسمبر/كانون األول على النحو التالي:

فئة األصول

النقدية
الودائ ألجل
الس ن ن ن ن ن ن ننندات العالمي ن ن ن ن ن ن ننة
الصننادرة ع ننن حكوم ننات
أو وكاالت حكومية
س ن ن ن ن ن ن ن ننندات االئتم ن ن ن ن ن ن ن ننان
العالمية
الس ن ن ن ن ن ن ننندات العالمي ن ن ن ن ن ن ننة
المرتبطن ن ن ن ن ن ن ننة بمعن ن ن ن ن ن ن نندل
التضخم
س ننندات دي ننون األسن نواق
الناشئة
المجموع

الجدول 5

بآالف الدوالرات األمريكية
مستحقة خالل عام أو أقل
المسننتحق بعنند عننام واحنند إلننى
خمسة أعوام
مسن ن ننتحقة م ن ن نن خمسن ن ننة إل ن ن ننى
عشرة أعوام
مستحقة بعد عشرة أعوام
مجمررررررروع حافظرررررررة النقديرررررررة
واالستثمارات

2016

2015

528 633

622 178

887 417

770 001

301 299

506 275

84 885

149 183

1 802 234

2 047 637

%

التخصيص الفعلي
بمالي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننين
ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندوالرات
األمريكية

وبلن ننغ متوسن ننط جن ننال اسن ننتحقاق اسن ننتثمارات العائن نند الثابن ننت ضن ننمن
حافظ ننة االس ننتثمارات الموحن نندة  43ش ننه اًر ف نني  31ديسنمبر/كان ن ننون

السننيولة الماليننة القصننيرة
األجل
الحافظ ن ن ننة االس ن ن ننتراتيجية
العالمية
حافظ ن ن ن ن ن ن ن ننة األص ن ن ن ن ن ن ن ننول
والخصوم
السن ن ن ن ن ننندات الحكومين ن ن ن ن ننة
العالمية
السن ن ن ن ن ن ننندات المتنوعن ن ن ن ن ن ننة
العالمين ن ن ن ننة ذات العائن ن ن ن نند
الثاب ننت (حالي ننا :س ننندات

األول  55( 2016شه اًر في عام .)2015
(ه) إدارة المخاطر المالية

تتع ن ننرض أنش ن ننطة اس ن ننتثمارات الص ن ننندوق لمجموع ن ننة متنوع ن ننة م ن ننن
المخاطر المالية التي تشنمل مخناطر األسنواق ،ومخناطر االئتمنان،
ومخنناطر العمننالت ،ومخنناطر اإليننداع ،ومخنناطر السننيولة ،وكننذلك
16
16

%
-

6.8
1.5
38.0

91.3
20.6
504.7

50.0

32.5

431.9

25.0

11.0

146.4

10.0

10.0

133.5

15.0

100.0

1 328.4

100.0

الجدول 7
2015

فئة األصول

سياس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
االستثمار

%

التخصيص الفعلي
بمالي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننين
ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندوالرات
األمريكية

سياس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
االستثمار
%

6.3

3.7

56.0

14.0

212.6

15.3

10.0

151.8

10.0

24.1

364.4

32.4

16.3

246.9

9.0

الذيلدال
االئتمان العالمية)
الس ن ن ن ن ن ننندات المرتبط ن ن ن ن ن ننة
بمعدل التضخم
سن ننندات دين ننون األس ن نواق
الناشئة

المجموع



17.4

263.2

18.0

14.5

218.8

9.0

100.0

1 513.7

100.0



الحكومية العالمية؛


وت نندار فئ ننات األص ننول وفقن ناً للمب ننادئ التوجيهي ننة لالس ننتثمار ،والت نني


أهلية الوسائل المالية وقيود أخرى:

وتندار حافظنة السنيولة العالمينة ،والحافظنة االسنتراتيجية العالميننة،

مع ن نندالت معياري ن ننة وح ن نندود لالنح ارف ن ننات ع ن ننن المع ن نندالت

وحافظننة الرنمينبنني الصننيني ،وحافظننة األصننول والخصننوم داخليننا
وال تح ن نندد ج ن ننال لهن ن نا ،إال أن الحن ن نوافظ له ن ننا ح ن نند أقص ن ننى ألج ن ننل

الحن نندود الن نندنيا لالئتمن ننان (انظن ننر المن ننذكرة ( 4ز) مخن نناطر

اسننتحقاق االسننتثمارات المؤهلننة .ويبننين الجنندول  9اآلجننال الفعالننة

االئتمان).

لح ن ن نوافظ اسن ن ننتثمارات الصن ن ننندوق فن ن نني  31ديسن ن ننمبر/كانون األول

 .3قي ننود القيم ننة المعرض ننة للمخ نناطر المش ننروطة الت نني تق ننيس

 2016و 2015واآلجال المعيارية لكل منها.

متوسط الخسارة المحتملنة فني ظنروف متطرفنة ،ممنا ينوفر
إشننارة حننول حجننم القيمننة التنني يمكننن لحافظننة أن تخسننرها

الجدول 9

على مدى فترة استشرافية.

متوسررط آجررال الح روافظ والجررال المعياريررة بالسررنوات (للصررندوق

الم نندة الت نني تق ننيس حساس ننية أس ننعار الس ننوق لالس ننتثمارات

وحده)

ذات العائد الثابت لتغير في أسعار الفائدة.

في  31ديسمبر/كانون األول  2016و2015

ويبنين الجندول  8أدنناه المؤشنرات المعيارينة المسنتخدمة للحنوافظ

النقدية التشغيلية
الحافظ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
االسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننتراتيجية
العالمية
حافظ ن ن ن ننة الس ن ن ن ننيولة
العالمية
حافظ ن ننة الرنمينب ن نني
الصيني
حافظ ن ن ننة األص ن ن ننول
والخصوم
السننندات الحكوميننة
العالمية
س ن ن ننندات االئتم ن ن ننان
العالمية
الس ن ننندات العالمي ن ننة
المرتبط ن ن ننة بمع ن ن نندل
التضخم
س ن ن ن ن ن ننندات دي ن ن ن ن ن ننون
األسواق الناشئة
المتوسط اإلجمالي

الجدول 8

المإلشرات المعيارية بحسب الحافظة
الحافظة

الحافظة

الحافظة

المعنية.

النقدية التشغيلية
الحافظ ن ن ننة االس ن ن ننتراتيجية
العالمية
حافظة السيولة العالمية
حافظن ن ن ن ن ن ن ننة الرنمينبن ن ن ن ن ن ن نني
الصيني
حافظ ن ن ن ن ن ن ن ننة األص ن ن ن ن ن ن ن ننول
والخصوم
السن ن ن ن ن ننندات الحكومين ن ن ن ن ننة
العالمية
س ن ن ن ن ن ن ن ننندات االئتم ن ن ن ن ن ن ن ننان
العالمية
الس ن ن ن ن ن ن ننندات العالمي ن ن ن ن ن ن ننة
المرتبط ن ن ن ن ن ن ن ننة بمع ن ن ن ن ن ن ن نندل
التضخم
سن ننندات دين ننون األس ن نواق
الناشئة

سنتان أكثر من المتوسط المعياري لفئة أصول دينون األسنواق
الناشئة.

المعيارية فيما يخص حدود خطأ التتب .

.4

س نننتان أكث ننر م ننن المتوس ننط المعي نناري لفئ ننة أص ننول الس ننندات
العالمية المرتبطة بمعدل التضخم؛

تعننالج طائفننة مننن مخنناطر األس نواق عننن طريننق فننرض قيننود علننى

.2

سن نننتان أكثن ننر من ننن المتوسن ننط المعين نناري لفئن ننة أصن ننول سن ننندات
االئتمان العالمية؛



.1

سنة واحدة أكثنر منن المتوسنط المعيناري لفئنة أصنول السنندات

المؤشر المعياري

تعامل نفس معاملة العائد على الحافظة
معيار القطاع الموسن ذي األوزان المتشنابهة (يحسنب
داخليًا مرة كل ثالثة أشهر)
صفر
صفر
معدل عائد مدفوعات سداد الخصوم
مؤشن ننر بن نناركليز للسن ننندات الحكومين ننة العالمين ننة (أجن ننل
االستحقاق سنة واحدة)
مؤش ننر ب نناركليز للس ننندات العالمي ننة ذات العائ نند الثاب ننت
(مرتبة -Aوما يعلوها)
مؤش ننر ب نناركليز كابيت ننال للس ننندات الحكومي ننة العالمي ننة
المرتبطنة بمعندل تضنخم (أجننل االسنتحقاق سننة واحنندة
إلى  10سنوات)
مؤشن ننر بن نناركليز لن ننديون األس ن نواق الناشن ننئة من ننن مرتبن ننة
االستثمار ( -BBBأو ما يعلوها)

2016

1.9

2015

2.1

المعياري

2016

2015

ال ينطبق

ال ينطبق

0.1

-

ال ينطبق

-

0.1

-

ال ينطبق

-

1.6

4.3

ال ينطبق

ال ينطبق

0.6

0.8

1.0

1.0

4.5

4.2

4.8

4.6

5.9

6.3

5.3

5.3

6.0

6.6

6.6

6.5

2.8

3.5

3.0

2.9

ويظهننر تحليننل الحساسننية للحافظننة الشنناملة السننتثمارات الصننندوق
أن تح نوالً موازي ناً فنني منحنننى العائنند (مننن -
فنني الجنندول  10كيننف ّ
 300إلننى  300مننن نقنناط األسنناس) سننيؤثر علننى قيمننة حافظننة

االس ن ن ن ن ن ن ننتثمارات ف ن ن ن ن ن ن نني  31ديس ن ن ن ن ن ن ننمبر/كانون األول  2016و31

وتج ننري التس ننوية مقاب ننل التع ننرض لمخ نناطر األسن نواق م ننن خ ننالل

ديسمبر/كانون األول .2015

تع نديل منندة الحافظننة ،وذلننك علننى أسنناس توق ن تغي نرات األسننعار

الجدول 10

السوقية لألوراق المالية.

تحليل الحساسية لحافظة االستثمارات (للصندوق وحده)

ويعين الحد األقصى ألجل الحافظة عند الحدود التالية:
ّ

2016

17
17

2015



الذيلدال
الجدول 11
الف ن ن ن ن ن ن ن ننرق
بنقن ن ن ن ن ن ن ن نناط
األس ن ن نناس
ف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني
منحنن ن ن ن ن ننى
العائد

300250200150100500
50
100
150
200
250
300

التغير في قيمنة
الحافظة المدارة
خارجي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ناً
(بمالي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننين
ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندوالرات
األمريكية)

مجم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوع
الحافظن ن ن ن ن ن ن ن ننة
(بمالين ن ن ن ن ن ن ننين
ال ن ن ن ن ن ن نندوالرات
األمريكية)

)(18
)(35
)(51
)(70
)(86
)(102

1 311
1 293
1 277
1 258
1 242
1 227

128
104
81
57
37
18

التغير في قيمنة
الحافظة المدارة
خارجي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ناً
(بمالي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننين
ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندوالرات
األمريكية)
183
148
116
79
52
25

1 456
1 432
1 410
1 386
1 366
1 347

-

)(24
)(47
)(69
)(97
)(119
)(140

نطاقات خطأ التتبع بحسب الحافظة

مجم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوع
الحافظن ن ن ن ن ن ن ن ننة
(بمالين ن ن ن ن ن ن ننين
ال ن ن ن ن ن ن نندوالرات
األمريكية)

الحافظة

الحافظة االستراتيجية العالمية
حافظة األصول والخصوم
حافظة السيولة العالمية
حافظة الرنمينبي الصيني
السندات الحكومية العالمية
سندات االئتمان العالمية
السن ن ن ننندات العالمين ن ن ننة المرتبطن ن ن ننة بمعن ن ن نندل
التضخم
سندات ديون األسواق الناشئة

1 697
1 662
1 630
1 593
1 566
1 539
1 514
1 490
1 467
1 445
1 417
1 395
1 374

 .)2015ولن ننم تحن نندد لكن ننل من ننن الحافظن ننة االسن ننتراتيجية العالمين ننة
وحافظة األصول والخصوم حدودا لخطأ التتب .
(ز) مخاطر االئتمان
يح ن ّندد بي ننان سياس ننة االس ننتثمار والمب ننادئ التوجيهي ننة لالس ننتثمار ف نني

الصننندوق الحنندود االئتمانيننة النندنيا ألهليننة األوراق الماليننة والجهننات

تحليل الحساسية لقيمة حافظة االستثمارات

النظي نرة .وتتحنندد أهليننة المصننارف واإلصنندارات مننن السننندات علننى

(الصندوق وحده)

أسنناس التصنننيفات التنني تضننعها الوكنناالت الرئيسننية المعنيننة بتقنندير

(بماليين الدوالرات األمريكية)

األهلي ننة االئتماني ننة .ويب ننين الج نندول  12الح ن ّند األدن ننى للتص نننيفات
االئتمانية للحوافظ ضمن الحافظة الشناملة السنتثمارات الصنندوق

1 800
1 700

حسننب مننا يسننمح بننه بيننان سياسننة االس نتثمار والمبننادئ التوجيهيننة

1 600

لالستثمار في الصندوق.

1 500

1 400
1 300
1 200
300

250

200

150

4.0

المائة في  31ديسنمبر/كانون األول  0.57( 2016فني المائنة فني

الحافظة ذات العائد الثابت.

قيمةال اف ةفي ديسمبر كانوناألول

ال ينطبق
ال ينطبق
1.5
1.5
1.5
3.0
2.5

وق نند بل ننغ مجم ننوع خط ننأ التتبن ن ف نني حافظ ننة االس ننتثمار  0.15ف نني

ويب ننين الرس ننم البي نناني أدن نناه العالق ننة الس ننلبية ب ننين العائ نندات وقيم ننة

100

أقصى مقدار لخطأ التتب
(بالنسبة المئوية في السنة)

50

0

-50

اف ةاالستثماراتفي

-100

-150

-200

-250

-300

اف ةاالستثماراتفي

فن نني  31ديسن ننمبر/كانون األول  ،2016لن ننو كن ننان المسن ننتوى العن ننام
ألسن نعار الفائ نندة ف نني األسن نواق العالمي ننة أعل ننى بمق نندار  300نقط ننة
أسنناس (كتحننول م نواز فنني منحنيننات العائنند) ،لكانننت قيمننة الحافظننة
الشن نناملة الس ن ننتثمارات الص ن ننندوق أقن ننل بمق ن نندار  102ملي ن ننون دوالر
أمريكن نني كنتيجن ننة للخسن ننائر ال أرسن ننمالية فن نني الجن ننزء المسن ننجل بسن ننعر
السننوق مننن الحافظننة .ولننو كننان المسننتوى العننام ألسننعار الفائنندة فنني
األسواق العالمية أقل بمقندار  300نقطنة أسناس (كتحنول منواز فني
منحني ن ننات العائ ن نند) ،لكان ن ننت قيم ن ننة الحافظ ن ننة الش ن نناملة الس ن ننتثمارات
الصندوق أعلى بمقدار 128 ملينون دوالر أمريكني كنتيجنة لألربناح
الرأسمالية في الجزء المسجل بسعر السوق من الحافظة.
ويب ننين الج نندول  11ح نندود خط ننأ التتبن ن المح ن ّنددة ف نني بي ننان سياس ننة

االسنتثمار .ويمثنل خطنأ التتبن االنحنراف المعيناري السننوي للعائنند
معدلننه المعينناري ،وهننو مقينناس للم اركننز الفعليننة التنني
ال ازئنند مقابننل ّ

تؤخن ننذ فن نني االعتبن ننار فن نني إدارة حافظن ننة معينن ننة مقارنن ننة بالحافظن ننة

المعيارية.
18
18



الذيلدال
الجدول 12

الحد األدنرى للتصرنيفات االئتمانيرة للحافظرة حسرب مرا يسرمح بره
ّ
بيان سياسة االستثمار

الجدول 13

متوسط التصنيفات االئتمانية بحسب الحافظة (للصندوق وحده)

في  31ديسمبر/كانون األول 2016

في  31ديسمبر/كانون األول  2016و2015

الحنندّ األدنننى للتصنننيفات االئتمانيننة حسننب
ستاندرد ند بورز أو موديز أو فيتش

فئات األصول المؤهلة

أسواق المال

الحافظة

النقدية التشغيلية
الحافظة االستراتيجية العالمية
ب
حافظة األصول والخصوم
ج
حافظة الرنمينبي الصيني
السندات الحكومية العالمية
سندات االئتمان العالمية
السندات المرتبطة بمعدل التضخم
سندات ديون األسواق الناشئة

يتعن ننين أن يكن ننون الحن نند األدنن ننى للتصن نننيف
االئتم نناني قص ننير األج ننل للط ننرف المقاب ننل
ه ن ننو( -Aوف ن ننق تص ن نننيف س ن ننتاندارد ن ن نند
بن ن ننورز) أو( 1Fوف ن ن ننق تص ن ن نننيف في ن ن ننتش)
أو( -Pوفق تصنيف موديز)

ال ن نندخل الثاب ن ننت القيم ن ننة االس ن ننمية
والمرتبطة بالتضخم

درجة االستثمار

ال س ن ن ن ننندات ذات العائ ن ن ن نند الثاب ن ن ن ننت
الص ن ن ن ن ن ننادرة عن ن ن ن ن ن ننن الحكومن ن ن ن ن ن ننات
والوك ن ن ن ن نناالت الحكومي ن ن ن ن ننة عل ن ن ن ن ننى
المستوى الوطني أو شبه الوطني
سندات الهيئات فوق القومية

درجة االستثمار

األوراق المالي ننة المض ننمونة بأص ننول
(تص ن ن نندرها أو تضن ن ن ننمنها الوكن ن ن نناالت
حصرا)

سندات الشركات

درجة االستثمار

أسهم األسواق النشطة
العقود اآلجلة في العمالت

درجة االستثمار

أ

يتعن ننين أن يكن ننون الحن نند األدنن ننى للتصن نننيف
االئتم نناني قص ننير األج ننل للط ننرف المقاب ننل
ه ن ننو( -Aوف ن ننق تص ن نننيف س ن ننتاندارد ن ن نند
بن ن ننورز) أو( 1Fوف ن ن ننق تص ن ن نننيف في ن ن ننتش)
أو( -Pوفق تصنيف موديز)


Aa2

A2

A2

الودائ ألجل

Aa1

Aa3

-

Aaa

A1

A2

Aaa

Aaa

A3

A3

تتعلق أغلبية التزامات الصنندوق بنالمنح والقنروض غينر المصنروفة
والمعينة بحقوق السنحب الخاصنة .ولنذا تسسنتخدم حافظنة اسنتثمارات
الصنندوق للتقلينل منن مخنناطر العمنالت الشناملة للصنندوق الناجمننة
عن ننن تلن ننك االلت ازمن ننات .ونتيجن ننة لن ننذلك ،يسحن ننتفظ باألصن ننول الشن نناملة

أ

للصنندوق ،بقندر اإلمكنان ،بنالعمالت الداخلننة فني تقنويم سنلة حقننوق

مبادالت العمالت

الس ن ننحب الخاص ن ننة وبالمب ن ننالغ والنس ن ننب المح ن ننددة ف ن نني ه ن ننذه الس ن ننلة.

مبادالت األصول
مبادالت مخاطر عدم السداد

P-1

P-1

(ح) مخاطر العمالت

العق ننود المس ننتقبلية وعق ننود الخين نار
أ/ب
المتداولة في البورصات 
مبادالت أسعار الفائدة

2016

أ تننم احتسنناب متوسننط التصنننيف االئتمنناني علننى أسنناس قننيم السننوق فنني
 31ديسن ننمبر/كانون األول  2016و 2015باسن ننتثناء تصن نننيف الحافظن ننة
االس ننتراتيجية العالمي ننة ال ننذي احتس ننب عل ننى أس نناس التكلف ننة المس ننتهلكة.
تسننتند التصنننيفات االئتمانيننة المسننتخدمة إلننى أفضننل التصنننيفات االئتمانيننة
المتننوفرة مننن وكنناالت التصنننيف االئتمنناني وهنني إمننا مؤسسننة سننتاندرد ننند
بورز ،أو مؤسسة موديز ،أو مؤسسة فيتش.
ب  20ف نني المائ ننة تقريبن ننا م ننن حافظ ننة األصن ننول والخص ننوم ه نني ضن ننمن
النقديننة التشننغيلية لنندى مصننرف تجنناري مقبننول للصننندوق وحننائز علننى
تصنيف ائتماني يعادل  P3أو  BBBوفق مؤسسة فيتش.
ج الط ننرف النظين ننر للودائ ن ن ألج ننل فن نني حافظن ننة الرنمينب نني الصن ننيني هن ننو
مصرف التسويات الدولية.

درجة االستثمار
AAA

متوسط التصنيف االئتماني أ

2015

وبالمثننل ،تقابننل االحتينناطي العننام والت ازمننات المنننح المعينننة بالنندوالر

أ

األمريكي أصول محددة بالدوالر األمريكي.

أ المشتقات المالية المستخدمة حص ار ألغراض التحوط.
ب يس ننمح بالس ننندات اآلجل ننة وعق ننود الخي ننار إذا ت ننم ت ننداولها ف نني س ننوق
تبادالت مقيد.

وفي حالة عدم المواءمة التي تسعتبنر دائمنة ومهمنة ،يتخنذ الصنندوق

إج نراءات إلعننادة المواءمننة عبننر تغييننر نسننب العمننالت فنني حافظننة
اسننتثمارات الصننندوق بغيننة إعننادة مواءمننة األصننول اإلجماليننة م ن

وك ن ننان متوس ن ننط التص ن نننيفات االئتماني ن ننة حس ن ننب الحافظ ن ننة ف ن نني 31

األوزان الترجيحية المنشودة لحقوق السحب الخاصة.

ديسننمبر/كانون األول  2016ضننمن حنندود التصنننيفات النندنيا التنني

ويبن ن ننين الجن ن نندول  14من ن نندى مواءمن ن ننة العمن ن ننالت بالنسن ن ننبة ألصن ن ننول

يسننمح بهننا بيننان سياسننة االسننتثمار والمبننادئ التوجيهيننة لالسننتثمار

الصننندوق الشنناملة الخاضننعة لمواءمننة حقننوق السننحب الخاصننة فنني

في الصندوق (الجدول .)13

 31ديس ن ن ن ننمبر/كانون األول  .2016وأدرج الرنمينب ن ن ن نني الص ن ن ن ننيني
ضننمن عمننالت سننلة حقننوق السننحب الخاصننة فنني أكتوبر/تش نرين
األول

19
19
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الجدول 14

تتم معالجنة مخناطر السنيولة فني الصنندوق منن خنالل الحند األدننى

مواءمرررة األصرررول مرررع سرررلة تقرررويم حقررروق السرررحب الخاصرررة

من متطلبات السيولة .وتنص سياسنة الصنندوق الخاصنة بالسنيولة،

(للصندوق وحده)

وكننذلك الح نند األدنننى م ننن متطلبننات الس ننيولة المعنندل لفتن نرة التجدي نند

في  31ديسمبر/كانون األول 2016

ص ن ن ن ننافي قيم ن ن ن ننة
األصول ()%

مجموعة العملة

الدوالر األمريكي

44.91
1.83
26.75
9.95
16.55
100.0

الرنمينبي الصيني

اليورو
الين الياباني
الجنيه االسترليني

المجموع

األوزان
الترجيحي ن ن ن ن ن ن ننة
لحق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوق
الس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننحب
الخاصة

43.34
10.89
30.32
7.58
7.86
100.0

العاش ن ننر للمن ن نوارد ( )2016-2018عل ن ننى أن حافظ ن ننة اس ن ننتثمارات
الص ننندوق لألص ننول عالي ننة الس ننيولة يج ننب أن تبق ننى ف ننوق  60ف نني
المائ ن ننة م ن ننن مس ن ننتوى المص ن ننروفات اإلجمالي ن ننة الس ن نننوية المتوقع ن ننة
(التنندفقات الخارجننة) ،بمننا فنني ذلننك المتطلبننات اإلضننافية المحتملننة

الفارق

1.57
)(9.06
)(3.57
2.37
8.68
0.0

نتيجة لصدمات السيولة.
وأحندل افت ارضنات النمننوذج المنالي للصنندوق ،والتنني تشنمل المنوارد
المتاحة لعقد االلت ازمنات لعنام  2016بموجنب نهنج التندفقات النقدينة
المسن ننتدامة ،تحتسن ننب الح ن نند األدنن ننى من ننن متطلب ن ننات السن ننيولة عن ن نند
 582.5ملين ننون دوالر أمريكن نني ،وهن ننو مبلن ننغ يغطين ننه بشن ننكل م ن نريح

وف نني  31ديس ننمبر/كانون األول  ،2016ل ننو كان ننت قيم ننة ال نندوالر

رصننيد حافظننة اسننتثمارات الصننندوق البننالغ  1 328.3مليننون دوالر

األمريكنني قنند انخفضننت (أو ارتفعننت) بنسننبة  10فنني المائننة مقابننل

أمريكي.

العم ن ننالت ال ن ننثالل األخ ن ننرى ف ن نني س ن ننلة عم ن ننالت حق ن ننوق الس ن ننحب
الخاصن ننة ،ألصن ننبح تكن ننوين أصن ننول الصن ننندوق الخاضن ننعة لمواءمن ننة

(ي) مخاطر رأس المال

حقوق السحب الخاصة على النحو الوارد في الجدول .15

تسننتعرض إدارة الص ننندوق السياسننة الش نناملة بشننأن المن نوارد بص ننورة

الجدول 15

منتظمننة ،كمننا تستعرضننها من أصننحاب المصننلحة الرئيسننيين خننالل

حساسرررية األصرررول المواءمرررة مرررع سرررلة تقرررويم حقررروق السرررحب

االجتماعنات المنتظمنة للهيئنات الرئاسنية ،وخنالل كنل عملينة تجدينند

الخاصة (للصندوق وحده)

للموارد .ويرصد الصندوق عنن كثنب وضن منوارده بصنورة منتظمنة

في  31ديسمبر/كانون األول 2016

ناء
بغيننة الحفنناظ علننى قدرتننه علننى االسننتمرار فنني مزاولننة عملننه .وبنن ً
علننى ذلننك ،فهننو يع ن ادل مبلننغ االلت ازمننات الجدينندة للقننروض والمنننح

الفرق عن األوزان الترجيحية لسلة تقويم

مجموعة العملة

الدوالر األمريكي

الرنمينبي الصيني

اليورو

الين الياباني

الجنيه االسترليني
المجموع

حقوق السحب الخاصة
 10%م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن
 10%م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نننالن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندوالرات الن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندوالرات
األمريكية ()%
األمريكية ()%
)(2.6

2.4

0.5

)(0.5

1.4

)(1.3

0.3

)(0.3

0.4

)(0.3

-

الت نني س ننيقوم به ننا خ ننالل ك ننل س نننة تقويمي ننة اعتم نناداً عل ننى المن نوارد

المتاح ننة .وتج ننرى عملي ننة تنب ننؤ للمن نوارد عل ننى الم نندى البعي نند ض ننمن
التحليل الذي سينفّذ من خالل النموذج المالي للصندوق.

المذكرة 5
السندات اإلذنية للمساهمين والمبالغ المطلوبة منهم

-

الجدول 1

بآالف الدوالرات األمريكية
2016

ويجن ننوز للصن ننندوق من ننن أجن ننل تحقين ننق عائن نندات متنوعن ننة أكبن ننر أن
يسننتثمر فنني سننندات معينننة بعمننالت أخننرى غيننر العمننالت الداخلننة

السندات اإلذنية المزمع صرفها
مساهمات تجديد الموارد
برن ن ننامج الت ن ننأقلم لص ن ننالح ز ارع ن ننة أص ن ننحاب
الحيازات الصغيرة
المجموع
تسوية القيمة العادلة

فنني تقننويم سننلة حقننوق السننحب الخاصننة ،وأن يبننرم اتفاقيننات جلننة
مغطنناة للعمننالت األجنبيننة بغننرض االحتفنناظ بمقابننل مننن العمننالت
م ننن أج ننل االلت ازم ننات المعين ننة بحق ننوق الس ننحب الخاص ننة وبال نندوالر
األمريكي.

السندات اإلذنية المزمع صرفها

(ط) مخاطر السيولة

المساهمات المطلوبة
مساهمات تجديد الموارد
المساهمات المتممة
برن ن ننامج الت ن ننأقلم لص ن ننالح ز ارع ن ننة أص ن ننحاب
الحيازات الصغيرة
المجموع
تسوية القيمة العادلة

تشننمل اإلدارة الحننذرة لمخنناطر السننيولة اإلبقنناء علننى مننا يكفنني مننن
النقدية والمعادالت النقدية لتلبية مصنروفات القنروض والمننح وغينر
ذلك من التدفقات اإلدارية الخارجة حالما تنشأ.

المساهمات المطلوبة

20
20

2015

308 812
169 931

213 119
202 696

478 743
)(6 638

415 815
)(13 565

472 105

402 250

475 127
319 855
1 150

624 561
331 044
25 112

796 132
)(18 320

980 717
)(10 933

777 812

969 784



الذيلدال
وثائق المساهمة المشروطة

مجمرررروع السررررندات اإلذنيررررة والمسرررراهمات
المطلوبة

)(65 248

)(5 912

1 184 669

1 366 120

المذكرة 6
مخصصات استهالك المساهمات
تعننادل القيم ننة العادلننة للمخصص ننات القيمننة االس ننمية نظ ن اًر إل ننى أن

(أ) المسرراهمات األوليرررة ومسررراهمات التجديرررد األول والثررراني

المب ننالغ المطلوبة/السن ننندات اإلذني ننة األساسن ننية مس ننتحقة فن نني تن نناري

والثالث والرابع والخامس والسرادس والسرابع والثرامن والتاسرع

قائمننة الموازنننة .وأنشننأ الصننندوق ،وفق ناً لسياسننته فنني هننذا المجننال،

للموارد

المخصصات التالية في  31ديسمبر/كانون األول:

سسددت هنذه المسناهمات بالكامنل باسنتثناء منا هنو مبنين فني المنذكرة

الجدول 1

 6وفي الجدول  2أدناه:

بآالف الدوالرات األمريكية

الجدول 2

2016

المساهمات غير المدفوعة/غير المصروفة

الرصيد في بداية العام

صافي (الخفض)/الزيادة في حصص

في  31ديسمبر/كانون األول 2016

الجهة المانحة

الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
ب
الب ارزيل
غانا
ب
اليابان
الواليات المتحدة

أ

بآالف الدوالرات األمريكية
تجديد الموارد

أ

أ

الساب
الثامن
التاس
التاس
التاس
التاس

االستهالك

إعادة التقييم

المبلغ

1 754
560
16 700
140
12 710
18 000

168 446

168 448

)(46 816

-

-

)(2

الرصيد في نهاية العام
موزعا كما يلي:

121 630

168 446

سندات إذنية للجهات المقدمة

36 045

80 861

للمساهمات (أ)
مبالغ مطلوبة من الجهات المقدمة
للمساهمات (ب)
المجموع

أ حاالت اتفق فيها األعضاء والصندوق على جداول زمنية خاصة
لتحصيل المساهمات هي رهن التصديق عليها.
ب حاالت اتفق فيها األعضاء والصندوق على جداول زمنية خاصة
لتحصيل المساهمات.

2015

85 585

87 585

121 630

168 446

(أ) مخصصات مقابل سندات إذنية
حت ن ننى  31ديس ن ننمبر/كانون األول  ،2016كان ن ننت ك ن ننل مس ن نناهمات

(ب) التجديد العاشر للموارد

التجدينند حتننى التجدينند التاس ن ضننمناً ،المودعننة علننى شننكل سننندات

ت ن ننرد ف ن نني ال ن ننذيل ح ن نناء تفاص ن ننيل المس ن نناهمات والمب ن ننالغ المدفوع ن ننة

إذنية قد سحبت بالكامل.

للتجديدين التاس والعاشر للموارد .وقد دخنل التجديند العاشنر حينز

ووفق ننا للسياس ننة ذات الص ننلة ،أنش ننأ الص ننندوق مخصص ننات مقاب ننل

النفاذ في  2ديسمبر/كانون األول .2015

السننندات اإلذنيننة فنني  31ديسننمبر/كانون األول علننى النحننو المبننين

(ج) البرنامج الخاص من أجل أفريقيا

أدناه:

تننرد فنني الننذيل حنناء ،الجنندول  3تفاصننيل المسنناهمات فنني البرنننامج

الجدول 2

الخن نناص من ننن أجن ننل أفريقين ننا فن نني إطن ننار المرحلن ننة األولن ننى والمرحلن ننة

بآالف الدوالرات األمريكية
2016

الثانية.
المساهمات األولية
جمهورية إيران اإلسالمية
*
العراق

(د) مخاطر االئتمان
ب ننالنظر إل ننى الوضن ن الس ننيادي لمس نناهمات الجه ننات المانح ننة ف ننةن
الصننندوق يتوق ن الحصننول فنني نهايننة المطنناف علننى كننل مسنناهمة

التجديد األول للموارد
*
العراق

جن ننرى إين ننداع وثيقن ننة ملزمن ننة قانون ن ناً بشن ننأنها .وتسغطن نني مخصصن ننات

المساهمات مخاطر التحصيل.

التجديد الثالث للموارد
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
ليبيا

(ه) وثائق المساهمات والسندات اإلذنية المشروطة
ف ن ن نني نهاي ن ن ننة ديسن ن ن ننمبر/كانون األول  ،2016بلغ ن ن ننت المسن ن ن نناهمات

المجموع

المطلوبننة والس نندات اإلذنيننة الخاضننعة للتنندابير الوطنيننة لتخصننيص

2015

29 358
29 358

29 358
13 717
43 075

-

31 099
31 099

600
6 087
6 687

600
6 087
6 687
80 861

36 045

* خالل عام  2016وافق المجلس على اقتراح إلعادة جدولة مستحقات

األمن نوال  65.2ملي ننون دوالر أمريك نني ( 5.9ملي ننون دوالر أمريك نني

مساهمات جمهورية العراق.

في  31ديسمبر/كانون األول .)2015

21
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(ب) مخصصرررات مقابرررل مبرررالغ مطلوبرررة مرررن الجهرررات المقدمرررة

االستهالك

معدات حاسوبية

للمساهمات

)(2 515
)(4 932

برمجين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات

)(444
)(2 017

حاسوبية

أنشأ الصندوق ،وفقاً لسياسنته فني هنذا المجنال ،مخصصنات مقابنل

المركبات

بعض هذه المبالغ على النحو المبين فيما يلي:

أثال وتجهيزات

التحسنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننينات

)(60
)(344
)(904

)(71
)(13
)(40

)(8 755

)(2 585

مجمرررررررررررررررررررررررروع

بآالف الدوالرات األمريكية
2016
المساهمات األولية
جزر القمر
جمهورية إيران اإلسالمية
التجديد الثاني للموارد
العراق
التجديد الثالث للموارد
جمهورية إيران اإلسالمية
سان تومي وبرينسيبي
المجموع

االستهالك

2015

الثابترررررررررة وغيرررررررررر

8
83 167

8
83 167

83 175

83 175

-

2 000
2 000

2 400
10
2 410

2 400
10
2 410

85 585

87 585

الملموسة

11 027

1 878

المذكرة 9
القروض
(أ) المخصص المتراكم لخسائر االستهالك
فيما يلي تحليل للمخصص المتراكم لخسائر استهالك القروض:
الجدول 1

بآالف الدوالرات األمريكية
الرصيد في بداية السنة

بآالف الدوالرات األمريكية
مبننالغ مسننتحقة القننبض مننن
االستثمارات المبيعة

مبالغ مطلوبة أخرى
المجموع

2016

2015

15

360

صافي الزيادة(/االنخفناض) فني حصنص
االستهالك

20 800

14 447

20 815

14 807

الرصررررريد فررررري نهايرررررة السرررررنة بالقيمرررررة
االسمية

إعادة التقييم

تسوية القيمة العادلة
المجموع

من ننن المتوق ن ن أن ين ننتم تلقن نني جمي ن ن المبن ننالغ المدرجن ننة أعن نناله فن نني

59 559

35 518

)(54 545

)(30 961

5 014

4 557

ووفق ننا للسياس ننة ذات الص ننلة ،أنش ننأ الص ننندوق مخصص ننات مقاب ننل

األصول الثابتة وغير الملموسة

القن ننروض المسن ننتحقة ف ن نني  31ديسن ننمبر/كانون األول علن ننى النح ن ننو
المبين أدناه:

بآالف الدوالرات األمريكية
 1ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناير/
ك ننانون الث نناني الزيادة /
(النقص)
2016
3 540
14 384

93
4 058

349
419
1 090

86
79
147

19 782

4 463

إعادة التقييم/
*أ
تسوية

الجدول 2

31
ديسمبر/كانون
األول 2016

المبالغ بحقوق السحب الخاصة
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
الصومال
اليمن
المجموع

3 633

)(9

18 442
435
489
1 237

المعادل بالدوالر األمريكي

تسوية القيمة العادلة
المجموع

اإليجارية

مجموع التكاليف

)(1 827

)(2 508

استهلكا مقابل األقساط المتأخر سدادها.

المذكرة 8

أثال وتجهيزات

25 868

)(20 130

قنرض للننيمن ،و خننر لجمهوريننة كورينا الشننعبية الديمقراطيننة اللننذين

مقابل النفقات المتكبدة خالل العام.

التحسنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننينات

35 518

58 156

بنسننبة  100فنني المائننة ،باسننتثناء المخصننص المنندرج مننن أجننل

المب ننالغ المطلوب ننة األخ ننرى المب ننالغ المس ننددة م ننن البل نند المض ننيف

حاسوبية

2016

2015

اسننتهلكت جمي ن القننروض المدرجننة ضننمن المخصننص المتن نراكم

غض ننون س نننة واح نندة م ننن ت نناري قائم ننة الموازن ننة .ويش ننمل رص ننيد

المركبات

-

12 905

* نظ اًر لتحركات سعر الصرف لبند منن األصنول الثابتنة المحنتفظ بهنا فني وحندة
معينة باليورو.

المبالغ المطلوبة األخرى

برمجين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات

9

)(11 331

صرررررافي األصرررررول

المذكرة 7

التكلفة

9

)(131
)(348
)(944

اإليجارية

الجدول 3

معدات حاسوبية

)(2 959
)(6 949

)(9

24 236

22
22

2016

2015

24 637

8 370

17 299

17 299

2 355

-

44 291

25 669

59 559

35 518

)(54 545

)(30 961

5 014

4 557



الذيلدال
الرصيد غير المصروف
المبالغ المسددة
الفائدة/األقساط المطلوبة

ويننرد عننرض تفاصننيل القننروض المعتمنندة والمصننروفة ،ومنندفوعات
سداد أصل القروض في الذيل طاء.

القررررررروض المسررررررتحقة بالقيمررررررة
االسمية
تسوية القيمة العادلة
القروض المستحقة

(ب) وضع عدم االستحقاق
بالنس ننبة للق ننروض ذات المب ننالغ المت ننأخرة المدرج ننة ف نني وضن ن ع نندم
االحتسنناب علننى أسنناس االسننتحقاق ،فةنننه لننو اعتبننرت هننذه المبننالغ
الش ن ن نناملة لع ن ن ننام  2016كان ن ن ننت س ن ن ننتزيد بمق ن ن نندار  876 710دوالر
(ج) تحليل إضافي ألرصدة القروض

القروض المعتمدة
الرصيد غير المصروف

فيمننا يلنني تركيننب رصننيد القننروض المسننتحقة حسننب الكيانننات حتننى
 31ديسمبر/كانون األول:
الجدول 3

2016
الصندوق
حساب األمانة اإلسباني
المجموع

تسوية القيمة العادلة
المجموع

بآالف الدوالرات األمريكية
2015

6 510 429

6 361 311

)(1 192 146

)(1 196 156

5 318 283

5 165 155

133 208

)(1 182 781
5 194 440

)(1 188 113
5 082 323

الجدول 5
قننروض حسرراب األمانررة اإلسررباني المعتمنندة مخصننوما منهننا القننروض الملغنناة والمبننالغ
المسددة بالكامنل والتعنديالت لتغطينة التقلنب فني مجمنوع قيمنة قنروض الينورو محسنوبة
بالدوالر األمريكي

أمريكي (مقارنة م  650 159دوالر أمريكي في عنام .)2015

6 377 221

6 377 221

6 270 436

* يش ننمل الرص ننيد الق ننروض المعين ننة ب نناليورو والممول ننة م ننن مرف ننق تموي ننل
الديون.

إين ن نرادات ف ن ننةن إين ن نرادات الق ن ننروض المس ن ننجلة ف ن نني قائم ن ننة اإلين ن نرادات

6 270 436
90 875

)(3 323 099
)(2 446 087
13 785

)(3 333 550
)(2 327 953
13 571

308 194
)(170 689

314 413
)(225 409

المبالغ المسددة
الفائدة/األقساط المطلوبة

)(4 519
222

)(1 293
164

القرررررررروض المسرررررررتحقة بالقيمرررررررة
االسمية

133 208

90 875

)(9 365
123 843

)(8 043
82 832

تسوية القيمة العادلة
القروض المستحقة

بلغننت القيمننة العادلننة لحافظننة القننروض المسننتحقة فنني نهايننة السنننة
 5 851.6مليون دوالر أمريكي.
(د) مخاطر االئتمان
بننالنظر إلننى طبيعننة الجهننات المقترضننة للصننندوق ،فهننو يتوق ن أن

ويرد في الجدول  4أدناه توزي أكثر تفصيال:

سيس ن فدد كننل ق نرض مننن القننروض مننن األط نراف السننيادية فنني نهايننة

الجدول 4

المطاف .وتسغطى مخاطر التحصنيل باالعتمناد علنى المخصصنات
التراكمية لخسنائر اسنتهالك القنروض ومخصصنات تراكمينة لمبنادرة

بآالف الدوالرات األمريكية
2015
2016

دي ن ننون البل ن نندان الفقين ن نرة المثقل ن ننة بال ن ننديون .وتوضن ن ن الق ن ننروض ذات

قروض الصنندوق المعتمندة مخصنوماً منهنا القنروض الملغناة والمبنالغ المسنددة بالكامنل
والتعننديالت لتغطيننة التقلننب فنني مجمننوع قيمننة قننروض حقننوق السننحب الخاصننة واليننورو
محسوبة بالدوالر األمريكي (الذيل طاء ،الجدول * )1

المقن ننادير المتن ننأخرة لمن نندة تزين نند علن ننى  180يوم ن ناً فن نني وض ن ن عن نندم

االستحقاق.

القروض المعتمدة
الرصيد غير المصروف
المبالغ المسددة
الفائدة/األقساط المطلوبة

11 828 772
)(3 323 099
)(2 316 600
13 297

11 605 710
)(3 333 550
)(2 202 679
13 001

القررررررروض المسررررررتحقة بالقيمررررررة
االسمية
تسوية القيمة العادلة
القروض المستحقة

6 202 370

6 082 482

 31ديسننمبر/كانون األول  )2014مننن الحافظننة المسننتحقة الحاليننة

)(1 127 486

)(1 127 016
4 955 466

تتعل ننق بمقترض ننين بش ننروط تيس ننيرية للغاي ننة ،ول ننذا فه نني ال تخضن ن

5 074 884

(ه) مخاطر السوق
نأن مخ ن نناطر سن ن ننعر الفائ ن نندة المرتبطن ن ننة بحافظ ن ننة قن ن ننروض
يعتق ن نند بن ن ن ّ

الصننندوق ضننئيلة ،إذ أن 87.5 فنني المائننة ( 90.3فنني المائننة فنني

لتغير على أساس سنوي .وينرد فني النذيل طناء ،الجندول  ،4والنذيل

قننروض البرنررامج الخرراص مررن أجررل أفريقيررا المعتمنندة مخصننوماً منهننا القننروض الملغنناة
والمبننالغ المسننددة بالكامننل والتعننديالت لتغطيننة التقلننب فنني مجمننوع قيمننة قننروض حقننوق
السحب الخاصة محسوبة بالدوالر األمريكي (الذيل طاء)1-
القروض المعتمدة
المبالغ المسددة
الفائدة/األقساط المطلوبة

القروض المستحقة
تسوية القيمة العادلة
القروض المستحقة

303 850
)(129 487
488

312 658
)(125 274
570

174 851
)(55 295

187 954
)(61 097

119 556

126 857

طاء ،1-الجدول  4تحليل للحافظة بحسب نوع شروط اإلقراض.
(و) تقدير القيمة العادلة
بخالف اإلثبات والتحديند األولني ،ال تتنأثر االفت ارضنات المسنتخدمة
فنني تحدينند هننذه القيمننة العادلننة بننالتغي ارت فنني أسننعار الخصننم .ويننتم
رصد األثر المتعلق بتحركات سعر الصرف عن كثب.

المذكرة 10

مجموع القرروض المعتمردة مخصروما منهرا القرروض الملغراة والمبرالغ المسرددة بالكامرل
والتعديالت لتغطية التقلب محسوبة بالدوالر األمريكي
القروض المعتمدة

12 132 622

11 918 367

23
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الذيلدال

الوسائل المالية حسب الفئات

العادل ننة م ننن خ ننالل
الربح والخسارة

ين ن ننورد الجن ن نندوالن  1و 2أدنن ن نناه معلومن ن ننات عن ن ننن تصن ن نننيف أصن ن ننول
الص ننندوق وخص ننومه .وق نند طابق ننت السياس ننات المحاس ننبية للوس ننائل

االس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننتثمارات
بالتكلفة المستهلكة

المالية على البنود الواردة أدناه:

القروض المستحقة
المجموع

الجدول 1
2016

(بماليين الدوالرات األمريكية)

النقدي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

المصرفية

الربح والخسارة

والودائن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

2016

االسن ن ن ن ن ننتثمارات

بالقيمننة العادلننة

م ن ن ن ن ننن خ ن ن ن ن ننالل

االسن ن ننتثمارات

بالتكلف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

المستهلكة

الق ن ن ن ن ن ن ن ن ننروض

بالتكلف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

(أ) أثر مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

المستهلكة

وصنل حجننم تمننويل الصنندوق لمبننادرة دينون البلندان الفقينرة المثقلنة
بالن ننديون إلن ننى من ننا قيمتن ننه204 670 000دوالر أمريكن نني خن ننالل

260

الفت نرة  .2016-1998وتننرد تفاصننيل التمويننل مننن جهننات مانحننة

963

االسننتثمارات بالقيمننة

خارجية وعلى أساس تراكمي في الذيل هاء.2-

العادلن ننة من ننن خن ننالل

ولالطالع على مجمل مبالغ تخفيف النديون المسنددة مننذ انطنالق

الربح والخسارة

مب ننادرة ال ننديون والمب ننالغ المنتظ ننر تس ننديدها ف نني المس ننتقبل ،يرج ننى

258

االس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننتثمارات
بالتكلفة المستهلكة

الرجننوع إلننى الننذيل ينناء .ويسننتثنى مننن تخفيننف الننديون الننذي أق نره

المستوى2

المجلن ننس التنفين ننذي حتن ننى تاريخن ننه كن ننل المبن ننالغ المتصن ننلة بمبن ننادرة

204

االسننتثمارات بالقيمننة

الن ننديون المعن ننززة لكن ننل من ننن إريترين ننا والصن ننومال والسن ننودان .ومن ننن

العادلن ننة من ننن خن ننالل

المتوق ن أن يفن ّنوض المجلننس التنفيننذي دف ن حصننة الصننندوق مننن

الربح والخسارة

تخفي ننف ال ننديون ه ن ننذا فن نني الفتن نرة  .2019-2017وق نندرت حص ننة

117

االس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننتثمارات

الصننندوق مننن إجمننالي تخفيننف أصننل المديونيننة والفوائنند المسننتحقة

بالتكلفة المستهلكة

علننى هننذه البلنندان عننند إعننداد الق نوائم الماليننة الموحنندة لعننام 2016

5 301

القروض المستحقة
260

1 167

375

5 301

بنحن ننو  135 211 000دوالر أمريكن نني ( 145 181 000دوالر
أمريك نني إلريترين ننا والص ننومال والسن ننودان ف نني عن ننام  .)2015وبلن ننغ

الجدول 2
2015

إجم ننالي إي ننرادات االس ننتثما ارت م ننن أرص نندة حس نناب أمان ن ننة مب ننادرة
ديننون البلنندان الفقينرة المثقلننة بالننديون  8 040 000دوالر أمريكنني

(بماليين الدوالرات األمريكية)
االس ن ن ننتثمارات

النقدي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

بالقيمننة العادلننة

المصرفية

الربح والخسارة

والودائ ن ن ن ن ن ن ن ن ن

2015

من ن ن ن ننن خن ن ن ن ننالل

االستثمارات

بالتكلف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

المستهلكة

( 8 008 000دوالر أمريكي في عام .)2015
(ب) المخصصات اإلجمالية لمبرادرة ديرون البلردان الفقيررة المثقلرة

الق ن ن ن ن ن ن ن ننروض

بالديون

بالتكلف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

المستهلكة

ين ن ن ننرد فن ن ن نني الجن ن ن نندول أدنن ن ن نناه أرصن ن ن نندة السن ن ن نننتين المنتهيتن ن ن ننين فن ن ن نني

المستوى1
النقدين ن ننة واألرصن ن نندة

 31ديسمبر/كانون األول:

326

الجدول 1

المصرفية

االسننتثمارات بالقيمننة

326

بآالف الدوالرات األمريكية

988

العادل ننة م ننن خ ننالل

الربح والخسارة

399

االس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننتثمارات
بالتكلفة المستهلكة

المستوى2
االسننتثمارات بالقيمننة

1 255

467

5 142

مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

المصرفية

المجموع

5 142

المذكرة 11

المستوى1
النقدي ن ن ننة واألرص ن ن نندة

137

268

24
24

2016

2015

الرصيد في بداية السنة

27 624

36 808

اعتمادات جديدة

-

-

تغيير المخصصات

)(5 207

)(7 685

تقلبات أسعار الصرف

)(4 732

)(1 499



الذيلدال
الرصيد في نهاية السنة

17 685

27 624

األموال المتممة

293 412

264 218

تسوية القيمة العادلة

)(5 610

)(8 550

برنن ننامج التن ننأقلم لصن ننالح ز ارع ن ننة

164 496

124 420

المجموع

12 075

19 074

أصحاب الحيازات الصغيرة

المذكرة 12
المبالغ المستحقة والخصوم

الرصيد في نهاية العام

539 429

456 695

تسوية القيمة العادلة

)(10 818

)(7 177

المنح غير المصروفة

527 854

449 518

المذكرة 15
بآالف الدوالرات األمريكية
2016

2015

المب ن ننالغ المس ن ننتحقة عل ن ننى االس ن ننتثمارات

6 160

12 103

خصوم خطة التأمين الطبي بعند انتهناء

106 484

80 035

المب ننالغ المس ننتحقة والخص ننوم المتراكم ننة

78 625

70 280

191 269

162 418

خصوم االقتراض
يمثل الرصيد األموال المستلمة من أجل األنشطة اإلق ارضنية ازئند
الفوائد المحصلة.

المشتراة واالستهالك

بآالف الدوالرات األمريكية

الخدمة

األخرى

المجموع

مننن أصننل المجم ننوع المننذكور أع نناله ،هننناك مبل ننغ يقنندر بحن نوالي
 129 533 553دوالر أمريك ن نني ( 103 047 000دوالر أمريك ن نني
فنني عننام  )2015مسننتحق النندف فنني غضننون فتنرة تزينند علننى عننام

الصندوق

263 690

162 948

حساب األمانة اإلسباني

285 670

311 153

مجموع خصوم االقتراض

549 360

474 101

المذكرة 16

واحد اعتبا اًر من تاري قائمة الموازنة.

المذكرة 13

صررافي األرباح/الخسررائر الناجمررة عررن أسررعار صرررف العمررالت
األجنبية

اإليرادات المإلجلة

طسّبقننت أسننعار التحويننل التاليننة للتعبيننر عننن وحنندة حقننوق السننحب
الخاص ن ننة ب ن نندوالرات الوالي ن ننات المتح ن نندة ف ن نني  31ديس ن ننمبر/كانون

تمثنل أرصنندة اإلينرادات المؤجلننة المسنناهمات المسننتلمة التنني أس اجننل
تقيين نندها إلن ننى فت ن نرات مقبلن ننة لمنن نناظرة التكن نناليف المعنين ننة .وتشن ننمل

األول:

اإليرادات المؤجلة المبالغ المتصنلة برسنوم الخدمنة المسنتلمة التني

الجدول 1

لم يتم بعد تكبد التكاليف المتصلة بها.
بآالف الدوالرات األمريكية
2016

2015

المجموع

309 523

429 705

تسوية القيمة العادلة

)(10 486

)(16 596

اإليرادات المإلجلة

299 037

413 109

السنة

الدوالر األمريكي

2016
2015
2014

1.34472
1.38370
1.44582

يرد أدناه رصيد تحركات أسعار صرف العمالت األجنبية:
الجدول 2

المذكرة 14

بآالف الدوالرات األمريكية

المنح غير المصروفة
فيما يلي رصيد المنح النافذة غير المصنروفة حتنى اآلن للجهنات
المتلقية:

2016

2015

الصندوق

)(169 541

)(274 680

الكيانات األخرى

6 489

)(15 218

مجموع التحركات خالل العام

)(163 052

)(289 898

وفيمننا يلنني بيننان ألثننر تحركننات أسننعار صننرف العمننالت األجنبيننة
على الحساب:

بآالف الدوالرات األمريكية
الصندوق

2016

2015

2016

2015

80 521

68 057

25
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الذيلدال
الجدول 3

األمريكية)
نط ن ن ن نناق ج ن ن ن ننال اس ن ن ن ننتحقاق العق ن ن ن ننود

بآالف الدوالرات األمريكية
رصيد الفتح في  1يناير/كانون الثاني

2016

2015

154 271

444 169

67إلى 627

68إلى 993

المفتوحة (عدد األيام)

( )2العقود الجلة المباشرة

تحركات سعر الصرف للعام المعني لما يلي:
النقدية واالستثمارات

)(33 218

)(77 284

بلغن ننت الخسن ننائر غين ننر المحصن ننلة بالقيمن ننة السن ننوقية للعقن ننود اآلجلن ننة

المبالغ الصافية المطلوبة/المستحقة

42 812

13 806

المباش نرة  2.2مليننون دوالر أمريكنني فنني  31ديسننمبر/كانون األول

القروض والمنح المستحقة

)(140 820

)(209 183

( 2016بلغن ننت األربن نناح  3.8ملين ننون دوالر أمريكن نني فن نني .)2015

السن ن ننندات اإلذنين ن ننة والمبن ن ننالغ المطلوبن ن ننة من ن ننن

)(42 005

)(33 609

وتراوح ن ن ن ننت ج ن ن ن ننال اس ن ن ن ننتحقاق العق ن ن ن ننود اآلجل ن ن ن ننة المباشن ن ن ن نرة ف ن ن ن نني
 31ديسنمبر/كانون األول  2016منا بنين  6أينام إلنى  75يومناً (7

األعضاء

مساهمات الدول األعضاء

10 182

16 372

أيام إلى  77يوماً في  31ديسمبر/كانون األول .)2015

مجموع التحركات خالل العام

)(163 052

)(289 898

الرصررريد الخترررامي فررري 31ديسرررمبر/كانون

)(8 781

154 271

(ج) العائد من النقدية واالستثمارات (موحدة)

بل ننغ إجم ننالي العائ نند م ننن النقدي ننة واالس ننتثمارات للس نننة المنتهي ننة ف نني

األول

 31ديسمبر/كان ن ننون األول  2016م ن ننا قيمتن ننه  48.8ملي ن ننون دوالر
أمريك نني (بل ننغ إجم ننالي العائ نند  2.7ملي ننون دوالر أمريك نني ف نني ع ننام
.)2015

المذكرة 17

الجدول 2
2016

العائد من النقدية واالستثمارات

بآالف الدوالرات األمريكية

(أ) إدارة االستثمارات (للصندوق وحده)

بالتكلفن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

من ننذ ع ننام  ،1994أوكل ننت مهم ننة إدارة الج ننزء األكب ننر م ننن حافظ ننة

بالقيمة العادلة المستهلكة

اسننتثمارات الصننندوق إلننى عنندد مننن مننديري االسننتثمار الخننارجيين

الفائدة من المصنارف واالسنتثمارات 24 736

وذلن ن ننك بموجن ن ننب المبن ن ننادئ التوجيهين ن ننة لالسن ن ننتثمار التن ن نني وضن ن ننعها

29 884

ذات العائد الثابت

الص ن ننندوق .وف ن نني  31ديس ن ننمبر/كانون األول ع ن ننام  ،2016بلغ ن ننت
قيمن ننة األم ن نوال المن نندارة خارجي ن ناً  0.8 ملين ننار دوالر أمريكن نني (. 

صافي نفقنات العقنود اآلجلنة وعقنود )(6 988

-

األرباح(/الخس ن ن ن ن ن ننائر) ال أرس ن ن ن ن ن ننمالية 11 815

11

الخيار والمبادالت

مليننار دوالر أمريكنني فنني  ،)2015وهنني تمثننل نحننو  59فنني المائننة
مننن مجمننوع نقديننة واسننتثمارات الصننندوق ( 72فنني المائننة فنني عننام

)(6 988
11 826

المحققن ن ننة من ن ننن األوراق المالين ن ننة

ذات العائد الثابت

.)2015

األرباح(/الخس ن ننائر) غي ن ننر المحقق ن ننة 14 705

(ب) الوسائل المالية المشتقة

)(612

14 093

مننن األوراق الماليننة ذات العائنند
الثابت

تن ننرخص المبن ننادئ التوجيهين ننة لالسن ننتثمار فن نني الصن ننندوق باسن ننتخدام

المجموع

األن نواع التاليننة مننن الوسننائل الماليننة المشننتقة وذلننك أساسننا لضننمان
المواءمة م سلة عمالت حقوق السحب الخاصة:
( )1العقود الجلة
الجدول 1

 31ديسمبر/كانون األول
2016

2015

شراء

402

352

بي

)(986

)(1 436

)(38

884

عدد العقود المفتوحة:

صافي األرباح السوقية غير المحصنلة

5 148

المجموع

للعق ن ننود المفتوحن ن ننة (بن ن ننآالف الن ن نندوالرات

26
26

44 268

4 547

48 815

الذيلدال



الجدول 3

يتعل ننق هن ننذا العائن نند فن نني المقن ننام األول بسن ننداد الحكومن ننة المضن ننيفة

2015

لنفقننات تشننغيلية معينننة .كمننا أنننه يشننمل رسننوم الخدمننة المسننتلمة
من الكيانات التي يستضيفها الصندوق كتعويض عما يقدمنه منن

بآالف الدوالرات األمريكية
بالقيم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

العادلة
الفائ ن نندة م ن ننن المص ن ننارف واالس ن ننتثمارات
ذات العائد الثابت

ص ن ننافي نفق ن ننات العق ن ننود اآلجل ن ننة وعق ن ننود
الخيار والمبادالت

(الخسننائر)/األرباح ال أرسننمالية المحصننلة
من األوراق المالية ذات العائد الثابت

األرباح(/الخسننائر) غي ننر المحصننلة م ننن
األوراق المالية ذات العائد الثابت
المجموع

28 753

بالتكلفن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

المستهلكة

المجموع

بآالف الدوالرات األمريكية

34 890

6 137

)(1 728

-

)(1 728

)(5 868

)(519

)(6 387

)(29) (24 057
)(2 900

خدمات إدارية .وفيما يلي تفاصيل ذلك:

العائد من الحكومة المضيفة

7 704

7 923

العائد من مصادر أخرى

3 057

28

المجموع

عائد المساهمات

2 689

بآالف الدوالرات األمريكية

وبالنسن ننبة السن ننتثمارات التكلفن ننة المسن ننتهلكة ،تتعلن ننق أرباح(/خسن ننائر)
رأس المال المحققة باالهتالك وبي األوراق المالية.

الصندوق

وتشمل األرقام المدرجنة أعناله العائند منن الكياننات الموحندة علنى
الجدول 4
بآالف الدوالرات األمريكية
الصندوق
حسناب أماننة خطنة التنأمين الطبني بعند
انتهاء الخدمة

حس ن نناب أمان ن ننة مب ن ننادرة دي ن ننون البل ن نندان

الفقيرة المثقلة بالديون

حساب األمانة اإلسباني
مبادرة تخفيف ديون هايتي
برنننامج التننأقلم لصننالح ز ارعننة أصننحاب
الحيازات الصغيرة
األموال المتممة
مخصننوما منه ننا :العائ نند المؤجل/المع نناد

تصنيفه

المجموع

46 002

852

1 923

545

33

4

812

1 258

262

197

719

351

320

152

)(1 256

)(670

48 815

2 689

5 659

2 661

أصحاب الحيازات الصغيرة

60 487

81 148

األموال المتممة

118 377

100 970

184 523

100 970

المجموع

2016

2016

2015

برنن ننامج التن ننأقلم لصن ننالح ز ارعن ننة

النحو التالي:

2015

10 761

7 951

المذكرة 19

)(24 086

5 589

موحدة

2016

2015

وتع ننوض المس نناهمات المقدم ننة إل ننى مب ننادرة دي ننون البل نندان الفقين نرة
المثقلة بالديون نفقات هذه المبادرة منذ عام .2007

المذكرة 20
النفقات التشغيلية
يعرض الذيل الم تحلنيالً للنفقنات التشنغيلية للصنندوق وحنده بحسنب
المصدر الرئيسي للتمويل .ويرد أدناه توزي األرقام الموحدة:
بآالف الدوالرات األمريكية
2016

2015

الصندوق

157 628

157 628

الكيانات األخرى

9 630

9 630

167 258

167 258

المجموع

وتصنننف التكنناليف المتكبنندة فنني الحسننابات وفقناً للطنناب األساسنني

للنفقات.

وبلننغ معنندل العائنند السنننوي مننن نقديننة واسننتثمارات الصننندوق 2.91

المذكرة 21

في المائة في عام  2016بعند حسنم نفقنات االسنتثمارات (بالمقارننة
من ن ن مع ن نندل س ن ننلبي نس ن ننبته  0.06ف ن نني المائ ن ننة بع ن نند حس ن ننم نفق ن ننات

عدد الموظفين وخطة التقاعد وخطة التأمين الطبي

االستثمارات في عام .)2015

(أ) عدد الموظفين

المذكرة 18

يسننتفيد الموظفننون المنندرجون فنني جنندول مرتبننات الصننندوق مننن

العائد من مصادر أخرى

نظ ن ننامي التقاع ن نند والت ن ننأمين الطب ن نني الل ن ننذين يوفرهم ن ننا الص ن ننندوق.
ويشننمالن المشنناركة فنني الصننندوق المشننترك للمعاشننات التقاعديننة
27
27



الذيلدال

لم ننوظفي األم ننم المتح نندة وف نني خط ننة الت ننأمين الطب نني بع نند انته نناء

تناس ننبي حس ننب الخدم ننة .وكان ننت االفت ارض ننات االكتواري ننة الرئيس ننية

الخدمة التي تديرها منظمة األغذية والزراعة.

التنني اسننتخدمت هنني التاليننة :معنندل خصننم  2.5فنني المائننة؛ وعائنند
من األصول المستثمرة بنسبة  3.5في المائنة؛ وزينادات منتظنرة فني

كان عدد الموظفين المكافئين المتفرغين فني الصنندوق والكياننات

المرتب ننات بنس ننبة . ف نني المائ ننة؛ وزي ننادات ف نني التك نناليف الطبي ننة

الموحدة األخرى الموجودة فيه فني عنام  2016علنى النحنو التنالي

بنس ننبة . ف نني المائ ننة؛ وتض ننخم بمع نندل  2.5ف نني المائ ننة؛ وس ننعر

(موزعاً حسب مصادر الميزانية الرئيسية):
الموظفرررررررررررررررون المكرررررررررررررررافئون

الخ ن ن ن ن نندمات

الفئة الفنية

العامة

الميزانية اإلدارية للصندوق

288

195

الموظفننون المهنيننون المزاملننون/

14

المتفرغون

صرف  1يورو = 1.04 دوالر أمريكي .وحنددت النتنائج خصنوم
الص ننندوق فن نني  31ديس ننمبر/كانون األول من ننن ع ننام  2016بنحن ننو

المجموع

 106 483 000دوالر أمريك نني .وتش ننمل القن نوائم المالي ننة للس نننتين

484

 2016و 2015حتن ن ن ننى  31ديس ن ن ن ننمبر/كانون األول مخصص ن ن ن ننات

14

وأصوال ذات صلة تتكون مما يلي:

موظفو البرنامج الخاص
أخرى

20

8

28

أموال البرامج

8

2

10

إجمالي 2016

330

208

535

إجمالي 2015

317

198

525

بآالف الدوالرات األمريكية

(ب) غير الموظفين

2016

2015

التزامات الخدمات السابقة

)(106 483

)(80 035

أصول الخطة

69 223

62 722

فائض(/نقص)

)(37 260

)(17 313

التحركات السنوية

وعلننى غ نرار السنننوات السننابقة ،تعاقنند الصننندوق ،للننتمكن مننن تلبيننة

فائض(/نقص) فتح الحساب

)(17 313

)(29 081

وموظفين مؤقتين خرين تشملهم هم أيضاً خطة تأمين.

المساهمات المدفوعة

6 122

-

تكاليف الفوائد

)(570

)(820

(ج) خطة التقاعد

رسوم الخدمة الحالية

)(3 705

)(4 468

األرباح/الخسائر االكتوارية

)(22 173

21 188

الفوائد المحصلة من األرصدة

1 745

435

تقلبات أسعار الصرف

)(1 366

)(4 567

فائض(/نقص) غلق الحساب

)(37 260

)(17 313

احتياجات ننه التش ننغيلية ،من ن خبن نراء استش نناريين ،وم ننوظفي م ننؤتمرات،

يجن ننري الصن ننندوق المشن ننترك للمعاشن ننات التقاعدين ننة لمن ننوظفي األمن ننم
المتحنندة تقييمننا اكتواريننا كننل سنننتين ،وأعنند التقيننيم االكت نواري األخيننر
فن نني  31ديسن ننمبر/كانون األول  .2015وكشن ننف هن ننذا التقين ننيم عن ننن
ف ننائض اكتن نواري مق ننداره  0.16ف نني المائ ننة م ننن األج ننر ال ننداخل ف نني

التزامات الخدمات السابقة

حس نناب المع نناش التقاع نندي .وبالت ننالي ،تش ننير التق ننديرات إل ننى كفاي ننة

مجم ن ن ن ن ن ن ن ننوع المخص ن ن ن ن ن ن ن ننص ف ن ن ن ن ن ن ن نني

)(80 035

)(95 935

تكاليف الفوائد

)(570

)(820

رسوم الخدمة الحالية

)(3 705

)(4 468

(الخسائر) األرباح االكتوارية

)(22 173

21 188

)(106 483

)(80 035





62 722

66 854
-

 1يناير/كانون الثاني

أم ن نوال الصن ننندوق المشن ننترك للمعاشن ننات التقاعدين ننة لمن ننوظفي األم ن نم
المتحندة ،ولنم تنفننذ الجمعينة العامنة لألمننم المتحندة أحكنام المننادة 26

التنني تقتضنني مننن الوكنناالت المشنناركة تقننديم أم نوال إضننافية .ويقنندم
الصننندوق النندولي للتنميننة الزراعيننة اشننتراكات لصننالح العنناملين فيننه

المخصص في 31ديسمبر/كانون

ويتحمننل ،فنني حنندود حصننته ،مسننؤولية أي الت ازمننات غيننر مسننددة،

األول

إن وجنندت (تسنندد االشننتراكات الحاليننة علننى أسنناس  7.9فنني المائننة

أصول الخطة

مننن األجننر الننداخل فنني حسنناب المعنناش التقاعنندي مننن المننوظفين

مجموع األصول في  1يناير/كنانون

و 15.8فن نني المائن ننة من ننن الصن ننندوق) .وبلن ننغ مجمن ننوع االشن ننتراكات

الثاني

المدفوعننة عننن مننوظفي الصننندوق لخطننة التقاعنند مننا مقنندار قيمتننه

المساهمات المدفوعة

6 122

الفوائد المحصلة من األرصدة

1 745

435

تقلبات أسعار الصرف

)(1 366

)(4 567

 10 846 355دوالر أمريكنني فنني عننام 10 490 112( 2016

دوالر أمريكي في عام .)2015

مجمررررررررررررروع األصرررررررررررررول فررررررررررررري

(د) خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة

 31ديسمبر/كانون األول

69 223

62 722

تستثمر أصنول خطنة التنأمين الطبني بعند انتهناء الخدمنة وفقنا لبينان

أجننري التقيننيم االكت نواري األخيننر لخطننة التننأمين الطبنني بعنند انتهنناء

سياسة االسنتثمار الخناص بحسناب أماننة خطنة التنأمين الطبني بعند

الخدم ننة ف نني  31ديس ننمبر/كانون األول  .2016وكان ننت المنهجي ننة

انته ن ن نناء الخدم ن ن ننة وال ن ن ننذي واف ن ن ننق علي ن ن ننه مجل ن ن ننس المح ن ن ننافظين ف ن ن نني

المتبعن ننة هن نني أسن ننلوب تكلفن ننة ائتمن ننان الوحن نندة المتوقعن ننة م ن ن معن نندل

فبراير/شباط .2015
28
28



الذيلدال

وي ننوفر الص ننندوق تك نناليف الخدم ننة الحالي ننة الس نننوية بأكمله ننا له ننذه
التغطيننة الطبيننة ،بمننا فنني ذلننك متقاعديننه المسننتوفين للشننروط .وفنني

بآالف الدوالرات األمريكية

ع ننام  ،2016بلغ ننت قيم ننة ه ننذه التك نناليف المدرج ننة ض ننمن مرتب ننات

الصندوق وحده

المننوظفين وم ازينناهم فنني القنوائم الماليننة  4 275 001دوالر أمريكنني

2016

نفقات إطنار القندرة علنى تحمنل

( 5 289 000دوالر أمريكي في عام .)2015

الديون

المجموع

وبننناء علننى التقيننيم االكت نواري لعننام  ،2016يبلننغ مسننتوى األصننول

123 892

125 586

123 892

125 586

تم تقييد تمويل إطار القدرة على تحمنل النديون كنفقنات فني الفتنرة

الننالزم لتغطيننة خصننوم خطننة التننأمين الطبنني بعنند انتهنناء الخدمننة مننا

التي استوفيت فيها شروط صرف األموال للجهة المتلقية.

قيمت ننه  69 223 000دوالر أمريك نني بص ننافي القيم ننة الحالي ننة (بم ننا
فنني ذلننك األصننول الخاصننة بناالئتالف النندولي المعننني باأل ارضنني).

المذكرة 24

وكمننا ورد أعنناله ،بلغننت األصننول المحننتفظ بهننا بالفعننل فنني حسنناب

التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة

األمانن ن ننة  69 223 000دوالر أمريكن ن نني فن ن نني  31ديسن ن ننمبر/كانون
األول  ،2016وبالتن ننالي فهن ننذا أكثن ننر ممن ننا يكفن نني لتغطين ننة المسن ننتوى

بآالف الدوالرات األمريكية

الحالي للخصوم.
(هر) تقيريم المخراطر االكتواريرة لخطرة الترأمين الطبري بعرد انتهراء
الخدمة

 31ديسمبر/كانون األول :2016

2 616

2 653

يرد أدناه تحليل لتغيرات القيمة العادلة:
بآالف الدوالرات األمريكية

28.2

بنسبة  %5.0بدال من %4.0

()22.3

المذكرة 22

2016

2015

القروض المستحقة

4 011

42 638

المخصص المتراكم لخسائر

23 585

)(22 808

)(2 940

)(2 573

استهالك القروض

نفقات المنح

المخصص المت اركم لمبادرة ديون

يرد أدناه توزي األرقام الموحدة:

البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

بآالف الدوالرات األمريكية
2016

2015

ِمنح الصندوق

55 020

44 840

األموال المتممة

107 680

89 186

برن ن ننامج الت ن ننأقلم لص ن ننالح ز ارع ن ننة
المجموع

الرسوم األخرى

920

605

التعديل الناجم عن تغير القيمة العادلة
الخصوم

بنسبة  % 3.0بدال من %4.0

أصحاب الحيازات الصغيرة

رسوم إدارة االستثمارات

1 696

المذكرة 25

الخصننوم وتكنناليف الخدمننة المدرجننة ضننمن بيانننات المجموعننة فنني

تضخم طبي:

2016

2015
2 048

المجموع

يرد في الجندول التنالي تحلينل حساسنية لالفت ارضنات الرئيسنية بشنأن

األثر على

2015

60 487

79 768

223 187

213 794

صافي القروض المستحقة

24 656

السندات اإلذنية للمساهمين

6 927

المساهمات المطلوبة

)(7 386

المساهمات

6 568

المنح غير المصروفة

3 398

اإلي اردات المؤجلة

)(6 110

تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
المجموع

المذكرة 23

)(32 378
)(4 324

17 257
4 738
)(6 111
6 026
1 965
)(4 192
)(50 785
)(31 102

المذكرة 26

نفقات إطار القدرة على تحمل الديون

نفقات تخفيف الديون

ت ن ن ن ننرد أدن ن ن ن نناه نفق ن ن ن ننات إط ن ن ن ننار الق ن ن ن نندرة عل ن ن ن ننى تحم ن ن ن ننل ال ن ن ن ننديون:

يمثن ننل هن ننذا الرصن ننيد تخفين ننف الن ننديون المن ننوفرة خن ننالل العن ننام للبلن نندان
المؤهلننة لالسننتفادة مننن مبننادرة ديننون البلنندان الفقي نرة المثقلننة بالننديون
لسننداد كننل مننن أصننول القننروض وفوائنندها .ويعكننس المبلننغ صننافي

29
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الذيلدال

األثر اإلجمالي لالعتمادات الجديدة أو المقنادير اإلضنافية لتخفينف

(ب) األصول الطارئة

ال ن ننديون بموج ن ننب مب ن ننادرة دي ن ننون البل ن نندان الفقين ن نرة المثقل ن ننة بال ن ننديون،

فن ن نني نهاين ن ننة ديسن ن ننمبر/كانون األول  ،2016كن ن ننان رصن ن ننيد وث ن ن ننائق

والم نندفوعات المقدم ننة للص ننندوق م ننن حس نناب األمان ننة بالنياب ننة ع ننن

المسن ن ن ن نناهمة المشن ن ن ن ننروطة  65.2ملين ن ن ن ننون دوالر أمريكن ن ن ن نني .وهن ن ن ن ننذه

البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ،وصنرف جنزء منن اإلينرادات المؤجلنة

المس نناهمات خاض ننعة للت نندابير الوطني ننة لتخص ننيص األمن نوال ،ول ننذا

من أجل مدفوعات السنوات الماضية.

فن ننةن تلن ننك المبن ننالغ المطلوبن ننة سن ننتعتبر مسن ننتحقة عنن نند اسن ننتيفاء تلن ننك

المذكرة 27

الشروط والتي تعتبر محتملة في تاري إعداد هذا التقرير.
يهدف إطار القدرة على تحمل الديون الخاص بنالمنح والمعتمند فني

بيانات الكيانات التي يستضيفها الصندوق

 2007 إلى استرداد مدفوعات أصل القروض الضنائعة منن خنالل

وفيما يلي االلتزامات المسنتحقة للصنندوق (أو علينه) تجناه الكياننات

لينة للتعننويض أوال بننأول منن النندول األعضناء .لنذلك قننام الصننندوق

التي يستضيفها حتى  31ديسمبر/كانون األول:

بةجراء اسنتعراض بالمشناركة من هيئاتنه الرئاسنية لالينة التني سنتنفذ
م ننن خالله ننا ه ننذه السياس ننة .وق نند أدى ذل ننك إل ننى مص ننادقة المجل ننس

بآالف الدوالرات األمريكية
2016
االئ ن ننتالف ال ن نندولي المعن ن نني

التنفينذي فني عننام  2013علنى المبننادئ األساسنية لهننذه اآللينة .كمننا

2015

855

887

855

887

صادقت الدول األعضاء على السياسة خالل عملينة تجديند المنوارد
فن ن نني  ،2014وتمن ن ننت الموافقن ن ننة عليهن ن ننا أخي ن ن ن ار من ن ننن قبن ن ننل مجلن ن ننس

باألراضي

المجموع

المحافظين في  .2015وهذا ينوفر بالفعنل أساسنا ملموسنا لمسناهمة
ال نندول األعض نناء ف نني الت نندفقات العائ نندة المش ننطوبة كنتيج ننة إلط ننار
القدرة على تحمل الديون ،باإلضافة إلى المساهمات العادية.

المذكرة 28

التزمن ننات لن نندف
فن نني عن ننام  ،2016بن نندأت الن نندول األعضن نناء بتقن ننديم ا

الخصوم واألصول الطارئة

الت ازمننات إطننار القنندرة علننى تحمننل الننديون .لننذا فننةن اسننتالم األمنوال

(أ) الخصوم الطارئة

الت نني ق نندمت كم نننح ف نني إط ننار الق نندرة عل ننى تحم ننل ال ننديون يعتبن ننر
مح ننتمال وم ننن ث ننم يعب ننر عنه ننا كأص ننل ط ننارئ .وق نند بلغ ننت القيم ننة

يتحمل الصندوق خصنوما طارئنة فيمنا يتعلنق بتخفينف النديون النذي

االسننمية للمبلننغ المصننروف حتننى  31ديسننمبر/كانون األول 2016

أعلن عنه البنك الدولي/صنندوق النقند الندولي لصنالح ثنالل بلندان.

نحننو  805.9مليننون دوالر أمريكنني ( 682.1مليننون دوالر أمريكنني

انظر المذكرة  11لالطنالع علنى مزيند منن التفاصنيل بشنأن التكلفنة

في ديسمبر/كانون األول .)2015

المحتملننة ألصننول وفوائنند القننروض المتصننلة بهننذه البلنندان ،وكننذلك

المذكرة 29

الفوائد المقبلة غير المحتسنبة المتصنلة بتندابير تخفينف النديون التني
اعتمدت فعالً كما هو موضح في الذيل ياء.

األحداث الالحقة لصدور الموازنة

ويتحمننل الصننندوق خصننوما طارئننة تجنناه تمويننل إطننار القنندرة علننى

لننم تننتم إلننى علننم إدارة الصننندوق وقننوع أي أحنندال بعنند تنناري قائمننة

تحم ننل ال ننديون ناف ننذة ولك ننن ل ننم تص ننرف بع نند بقيم ننة إجمالي ننة ق نندرها

الموازن ننة يمك ننن أن ت نننهض دل ننيال عل ننى أوض نناع كان ننت قائم ننة ف نني

 740.0مليننون دوالر أمريكنني (مقارنننة بمبلننغ  780.4مليننون دوالر

تاري قائمة الموازننة أو تشنير إلنى أوضناع نشنأت بعند فتنرة اإلبنال

أمريك ن ن ن نني ف ن ن ن نني  .)2015وعل ن ن ن ننى وج ن ن ن ننه التحدي ن ن ن نند ،ف ن ن ن نني نهاي ن ن ن ننة

تبرر تعديل القوائم المالية أو تتطلب اإلفصاح عنها.

ديسننمبر/كانون األول  2016بلننغ تمويننل إطننار القنندرة علننى تحمننل

المذكرة 30

الننديون القاب ننل للص ننرف ولكننن ال ننذي ل ننم يصننرف بع نند ،ألن ش ننروط
صرف األموال لم تكن قد اسنتوفيت بعند ،منا مقنداره  561.0ملينون

أطراف ذات عالقة

دوالر أمريكنني ( 562.9مليننون دوالر أمريكنني فنني  ،)2015وبلغننت

لقنند قننيم الصننندوق األطنراف ذات العالقننة والمعننامالت ذات العالقننة

قيمة مشروعات إطار القدرة على تحمل النديون التني تمنت الموافقنة

الت نني تم ننت فن نني ع ننام  .2016وتعلن ننق ه ننذا بمعن ننامالت من ن الن نندول

عليه ننا ولكنه ننا ل ننم تص ننبح ناف ننذة بع نند  179.0ملي ننون دوالر أمريك نني

األعضنناء (التنني تنطب ننق عليهننا الفق نرة  25م ننن المعيننار المحاس ننبي

( 217.4مليون دوالر أمريكي في .)2015

الندولي  )24ومنوظفي اإلدارة الرئيسنيين ،وأطنراف أخنرى ذات صننلة
تننم تحدينندها بموجننب المعيننار المحاسننبي النندولي  .24ويننتم اإلبننال
عن المعنامالت من الندول األعضناء واألرصندة المسنتحقة المتصنلة
30
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الذيلدال

بهننا فنني الننذيلين حنناء وطنناء .وموظفننو اإلدارة الرئيسننيون هننم رئننيس
الصننندوق ونائننب رئننيس الصننندوق ون نواب ال نرئيس المسنناعدون ،إذ
أن لن ن ن ننديهم سن ن ن ننلطة ومسن ن ن ننؤولية تخطن ن ن ننيط توادارة ومراقبن ن ن ننة أنشن ن ن ننطة

الصندوق.

ي ننوفر الج نندول أدن نناه تفاص ننيل ع ننن المكاف ننآت الت نني ت نندف لم ننوظفي
اإلدارة الرئيس ننيين خ ننالل الس نننة ،باإلض ننافة إل ننى أرص نندة مس ننتحقات
مختلفة.
وتشننمل المكافننآت اإلجماليننة التنني تنندف لمننوظفي اإلدارة الرئيسننيين:
المرتبنات الصنافية؛ وتسنوية مقنر العمنل؛ والمسنتحقات األخنرى مثنل
ب نندل التمثي ننل والب نندالت األخ ننرى؛ وم نننح االنت ننداب والم نننح األخ ننرى؛
تواعانة السكن؛ وتكاليف شنحن األمتعنة الشخصنية؛ واسنتحقاقات منا

بعنند انتهنناء الخدم ننة وغيننر ذل ننك مننن اس ننتحقاقات المننوظفين طويل ننة
األجل؛ ومساهمات صناحب العمنل فني المعناش التقاعندي والتنأمين
الصننحي الحننالي .ويشننترك موظفننو اإلدارة الرئيسننيون فنني الصننندوق
المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.
وقنند أكنند اسننتعراض مسننتقل آلخننر بيانننات اإلفصنناح المننالي السنننوية
بأن ن ننه ال يوجن ن نند تضن ن ننارب ف ن نني المصن ن ننالح ،أو معن ن ننامالت وأرصن ن نندة
مس ن ننتحقة ،خ ن ننالف تل ن ننك المبين ن ننة أدن ن نناه ،بالنس ن ننبة لم ن ننوظفي اإلدارة
الرئيسيين واألطراف األخنرى ذات الصنلة المحنددين وفقنا لمتطلبنات
المعيار المحاسبي الدولي .24

بآالف الدوالرات األمريكية
2016

2015

المرتبات والمستحقات األخرى

1 756

1 864

المساهمات في خطط التقاعد

260

280

المجموع

2 017

2 144

مجموع المستحقات

538

787

والعالج الطبي

المذكرة 31
تاريخ التفويض بإصدار القوائم المالية الموحدة
تقوم إدارة الصندوق بةصدار القوائم المالية الموحدة الستعراضها
من قبل لجنة مراجعة الحسابات في أبريل/نيسان 2017

والمصادقة عليها من قبل المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان
 .2017وسترف القوائم المالية الموحدة لعام  2016إلى مجلس
المحافظين العتمادها رسميا في دورته المقبلة في فبراير/شباط
 .2018وقد اعتمد مجلس المحافظين القوائم المالية الموحدة لعام
 2015في دورته األربعين في فبراير/شباط .2017

31
31

الذيل هاء1-

قوائم المساهمات التكميلية والمتممة

الجدول 1

الدول األعضاء:
أ
قائمة المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمويل المشترك للمشروعات من  1978إلى 2016
(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

الدول األعضاء

الجزائر
أنغوال
ب
أستراليا
النمسا
بنغالديش
بلجيكا
كندا
الصين
كولومبيا
الدانمرك
إستونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
غانا
اليونان
الهند
إندونيسيا
أيرلندا
إيطاليا
اليابان
األردن
الكويت
لبنان
لكسمبر
ماليزيا
موريتانيا
المغرب
هولندا
نيوزيلندا
نيجيريا
النرويج
باكستان
باراغواي
البرتغال
قطر
جمهورية كوريا
المملكة العربية السعودية
السنغال
سيراليون
إسبانيا
سورينام
السويد
سويس ار
تركيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة
مجموع الدول األعضاء

التمويل المشترك
للمشروعات

-

2 721
755

-

10 214
11 012

-

الموظفون المهنيون
المزاملون

-

74
7
84

-

-

21 564
2 834
1 032
46

5 071
1 131
7 421

6 602
31 503
3 792

6 486
2 026

-

-

2 112

-

42
146 411
8 472
302
25
3 946
190
6 933
8 680
8 139
74
74
1 000
50
4 076
29 130
4 131
153
116
82
2 984
28
50

1 960

4 888

-

األموال المتممة األخرى

-

-

92

107 408
730

7 873

66920

2 604

11 856
80
50
6 116
25
15
714
105
103
106
109
88
6 076

2 773
1 191

-

322

15 901
68217
47
16 859
86

282 107

48 810

301 363

-

142

-

5 027
3 300

-

95811
2 000
9 114
8 498

-

19 074

-

5 065

-

-

-

أ احتسبت المساهمات المعينة بغير الدوالر األمريكي بسعر الصرف الساري في نهاية السنة.
ب انسحبت أستراليا من عضوية الصندوق اعتبا اًر من  31يوليو/تموز .2007

32
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مرفق البيئة
العالمية

المجموع

-

109
88
18 034
2 000
27 788
27 371
47
35 933
408

-

632 280

74
7
2 805
755
42
158 585
19 484
302
25
30 398
190
14 838

10 843
15 606
74
74
1 000
50
10 678
67 119
9 949
153
116
82
5 096
28
50
92
127 137
810
50
29 389
25
15
856
105
10 194

3 406

الذيل هاء1-
الجدول 2
الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى:
قائمة المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمويل المشترك للمشروعات من  1978إلى 2016
(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى

التمويل المشترك
للمشروعات

الموظفون
المهنيون
المزاملون

*

األموال المتممة األخرى

مرفق البيئة
العالمية

المجموع

مصرف التنمية األفريقي
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
صندوق أبو ظبي للتنمية
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
برنامج الخليج العربي للتنمية
مؤسسة بيل وميليندا غيتس
برنامجالكسافا
أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني
بالتنسيق ،جنيف
مركز مكافحة الجوع التاب للكونغرس
الجمعية التعاونية األوروبية لتجار التجزئة المستقلين
المفوضية األوروبية
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي
صندوق خاص بأقل البلدان نموا/الصندوق الخاص بتغير المناخ
االتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
صندوق األوبك للتنمية الدولية
جهات أخرى

1 096

299

-

1 760
69

-

3 896
9832
501
25
299
1 760
69

-

998
183
3 164
513 201
2 138
6 515
92 910

998
183
3 164
015514
2 152
130 515
92 910

1 698
386

2 536

1 698
2 922

صندوق األمم المتحدة للمشاري اإلنتاجية

382

240

622

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية
منظمة األمم المتحدة
البنك الدولي

467
78
3 017
1 357

933
145
527

855138

1 400
223
3 017
140 739

مجموع الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى
إجمالي 2016
إجمالي 2015

2 800
983 2

-

501
25

814
14
124 000

-

-

138 295

-

626 941

138 855

904 091

420 402

48 811

928 304

138 855

1 536 371

390 919

46 928

903 809

104 155

1 445 811

* احتسبت المساهمات المعينة بغير الدوالر األمريكي بسعر الصرف الساري في نهاية السنة.
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الذيل هاء2-

قائمة المساهمات التكميلية التراكمية من 1978إلى 2016

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

المبلغ
مساهمات تكميلية أخرى
كندا
ألمانيا
الهند
المملكةالعربيةالسعودية
السويد
المملكةالمت دة
م جموعالمساهماتالمستلمةمنبلجيكامنأجلالبرنامجالمشتركللصندوقالبلجيكيلألمنالغذائيفي
سياقتجديداتالموارد
المجموع الفرعي

المساهمات المقدمة في سياق تجديد الموارد لحساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

إيطاليا

1 511
458
1 000
30 000
13 827
12 002
58 798
80 002
138 800
4 602

لكسمبر

1 053

هولندا

14 024

المجموع الفرعي

المساهمات المقدمة في سياق تجديد الموارد لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد العاشر لموارد الصندوق
كندا

19 679
289 836
7 457

ألمانيا

13 712

االتحاد الروسي

3 000

الواليات المتحدة

12 000

المجموع الفرعي

36 169

مجموع المساهمات التكميلية لعام 2016

484 484

مجموع المساهمات التكميلية لعام 2015

471 532

قائمة المساهمات المقدمة من الدول األعضاء والجهات المانحة إلى مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

المبلغ
المساهمات المقدمة في سياق تجديد الموارد
(انظر الجدول أعاله)

19 679

بلجيكا

2 713

المفوضيةاألوروبية

10 512

فنلندا

5 193

ألمانيا

6 989

آيسلندا

250

النرويج

5 912

السويد

17 000

سويسرا

3 276

سابأمانةمبادرةديونالبلدانالفقيرةالمثقلةبالديونالذييديرهالبنكالدولي

215 618

المجموع الفرعي

267 463

مجموع المساهمات لحساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في الصندوق لعام 2016

287 142

مجموعالمساهماتل سابأمانةمبادرةديونالبلدانالفقيرةالمثقلةبالديونفيالصندوقلعام2015

282 417

34
34

الذيل هاء3-
المساهمات المستلمة في 2016
المبلغ

العملة
للتمويل المشترك للمشروعات

دوالر كندي

كندا

كرونة دانمركية

الدانمرك

يورو

المفوضيةاألوروبية

دائرة الشؤون الخارجية الفلمنكية

يورو
يورو

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

دوالر أمريكي

اليابان

دوالر أمريكي

جمهورية كوريا

دوالر أمريكي

يورو

إيطاليا
هولندا

البنك الدولي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

المجموع الفرعي

(باآلالف)

المعادل بآالف الدوالرات األمريكية

4 700

3 555

37 831

6 206

11 800

12 446

1 000

1 103

374

394

9 136

9 136

3 500

3 692

2 100

2 100

1 417

1 417

1 150

1 150

15 085

15 085
56 284

للموظفين المهنيين المزاملين
دوالر أمريكي

فنلندا

ألمانيا

دوالر أمريكي

150

150

279

279

217

217

773

773
470

إيطاليا

دوالر أمريكي

سويس ار

دوالر أمريكي

470

يورو

45

47

33 030

34 896

173

173

1 000

1 077

دوالر أمريكي

هولندا

المجموع الفرعي

1 889

مساهمات األموال المتممة
إستونيا

يورو

المفوضيةاألوروبية
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

دوالر أمريكي

فرنسا

يورو
يورو

ألمانيا

أيرلندا

يورو
يورو

لكسمبور

دوالر أمريكي

هولندا

ون كوري

جمهورية كوريا

سويس ار

يورو

دوالر أمريكي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

دوالر أمريكي

برنامج األمم المتحدة للتقييم

المجموع الفرعي

650

686

1 000

1 055

500

527

3 000

3 000

1 000 000

835

240

253

318

318

20

20
42 887

المجموع العام

101 060

35
35

الذيل هاء4-

األموال غير المنفقة في  2016و2015
الجدول 1

األموال التكميلية والمتممة غير المنفقة األخرى من الدول األعضاء

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

التمويل المشترك

بلجيكا

الموظفون المهنيون المزاملون

األموال المتممة األخرى

المجموع

-

-

1 797

1 797

كندا

-

3 551

3 426

6 977

الصين

-

-

121

121

الدانمرك

244

3 892

130

4 266

إستونيا

-

-

111

111

فنلندا

168

-

1

169

فرنسا

-

-

174

174

ألمانيا

317

-

1 295

1 612

الهند

-

-

613

613

الدول األعضاء

للمشروعات

إيطاليا

291

1 314

4 711

6 316

اليابان

-

2 000

-

2 000

لبنان

-

-

82

82

لكسمبرغ

-

127

709

836

ماليزيا

-

-

13

13

هولندا

472

1 832

34

2 338

نيوزيلندا

-

580

40

620

النرويج

15

-

66

81

جمهوريةكوريا

97

1 921

1

2 019

المملكةالعربيةالسعودية

-

450

-

450

إسبانيا

-

383

1 191

1 574

السويد

-

-

1 998

1 998

سويسرا

420

-

531

951

المملكةالمت دة

-

142

385

527

مجموع الدول األعضاء

2 024

16 192

36
36

17 429

35 645

الذيل هاء4-
الجدول 2

األموال التكميلية والمتممة غير المنفقة األخرى من الجهات غير الدول األعضاء

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

جهات غير الدول األعضاء

الموظفون المهنيون

التمويل المشترك

األموال المتممة األخرى

المجموع

مؤسسة بيل وميليندا غيتس

-

130

130

المفوضية األوروبية

-

40 682

40 682

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

-

51

51

المزاملون

للمشروعات

البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

19 847

2 842

22 689

صندوق أقل البلدان نمواً

-

11 172

11 172

جهات أخرى

3

309

312

منصة إدارة المخاطر الزراعية

-

1 828

1 828

4 202

4 202

مرفق المساعدة التقنية

-

496

496

صندوق األمم المتحدة للمشاري اإلنتاجية

23

4

27

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

-

325

325

البنك الدولي

6

11

17

مجموع جهات غير الدول األعضاء

19 879

62 052

81 931

36 071

79 481

117 576

برنامج دعم منظمات المزارعين في أفريقيا :المرحلة األساسية

المجموع العام

2 024

37
37

الذيل هاء5-

مرفق البيئة العالمية

(بآالف الدوالرات األمريكية)

المساهمات غير المنفقة

البلد المتلقي

المساهمات المتراكمة المستلمة حتى

 31ديسمبر/كانون األول 2016

في  1يناير/كانون
الثاني 2016

المساهمات غير

المستلم من

المنفقة في 31

جهات مانحة

النفقات

ديسمبر/كانون األول
2016

أرمينيا

4 011

3 948

)(3 938

10

رابطةأقطارجنوبشرقآسيا 

4 823

61

)(60

1

البرازيل

5 931

بوركينافاسو

9 355

الصين

4 895

11

جزرالقمر

945

إكوادور

2 783

إريتريا

4 477

إثيوبيا

4 750

غامبيا

96

الدعم العالمي اإلضافي التفاقية األمم المت دة لمكاف ة
التص ر

457

إندونيسيا

4 867

األردن

7 886

15

كينيا

12 039

46

ماليزيا

200

مالوي

183

33

مالي

4 796

1 519

موريتانيا

4 350

14

رصدوتقييمبرنامجاإلدارةالمتكاملةللمواردالطبيعيةفي
إقليمالشرقاألوسطوشمالأفريقيا*

705

المكسيك

5 100

المغرب

330

النيجر

12 032

بنما

150

)(55
)(1 720

2

57

بيرو

7 255

سانتوميوبرينسيبي

2 501

السنغال

3 690

سريالنكا

7 270

السودان

3 750

2

سوازيلند

9 205

15

تونس

5 350

جمهوريةتنزانياالمت دة

183

53

جمهوريةفنزويالالبوليفارية

3 735

19

فييتنام

755
المجموع

7 269

7 075
25

11 175

138 855

)(10

7 270

55

1 720

4 769

4 767

15
7 202

)(7 246

2

200

)(159

41

)(12

21

)(1 519
14

7 636

)(12

)(1 428

1 428

)(1 720

)(5 355

3 610

)(4

7 681

3 631
2

7 016

168
)(49

7 199
4
19

34 698

)(15 194

30 679

* تم تسلم مبلغ  326 000دوالر أمريكي قبل التوقي على اتفاقية اإلجراءات المالية بين الصندوق والوصي على مرفق البيئة العالمية ،البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا
لتعزيز التنمية المتكاملة والمستدامة لألراضي.

38
38

الذيل واو

موجز حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
الجدول 1

موجز المساهمات التكميلية واألموال المتممة المقدمة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة حتى تاريخ
ديسمبر/كانون األول 2016

31

(المبالغ معبر عنها باآلالف)

معادل الدوالر األمريكي

الدول األعضاء
المساهمات

التكميلية

بلجيكا

التعهدات أ

العملة المحلية

مالحظات

السندات اإلذنية

ب

المدفوعات
النقدية

ب

 6 000يورو

8 584

7 855

كندا

 19 849دوالر كندي

20 347

19 879

فنلندا

 5 000يورو

7 153

6 833

هولندا

 40 000يورو

57 225

48 581

النرويج

 63 000كرونة نرويجية

11 580

8 981

السويد

 30 000كرونة سويدية

4 729

4 471

سويس ار

 10 000فرنك سويسري

11 844

10 949

المملكة المتحدة

 147 523جنيه استرليني

239 176

المجموع الفرعي

360 638

مجموع المبالغ
المسددة

182 287
182 287

107 549

289 836

المساهمات المتممة
دائرة الشؤون الخارجية الفلمنكية

 2 000يورو

2 486

2 331

جمهورية كوريا

 3 000دوالر أمريكي

3 000

1 850

المجموع

366 124

أ احتسبت التعهدات بمعادل الدوالر األمريكي حسب سعر صرف تجديد الموارد.
ب احتسبت المدفوعات بمعادل الدوالر األمريكي حسب سعر الصرف السائد بتاري االستالم.

39
39

182 287

111 730

294 017

الذيل واو

الجدول 2

موجز المنح المقدمة في إطار حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

(بآالف الوحدات حقوق السحب الخاصة)

متلقي المنحة

القروض المعتمدة

مخصوما منها

القروض الملغاة

الجزء غير المصروف

المصروفات

قابلة للصرف

منح لم يتم صرفها بتاري

من المنح القابلة

 31ديسمبر/كانون األول

للصرف

2016

2016

منح معينة بآالف الدوالرات األمريكية

جمهورية مولدوفا

منح معينة بآالف وحدات حقوق السحب

5 000

-

-

-

5 000

الخاصة

بنغالديش
بنن

9 900

9 900

7 565

3 220

-

-

-

3 220

3 580

3 580

582

2 998

-

3 510

3 510

566

2 944

-

6 500

6 500

152

5 335

-

10 150

10 150

-

8 479

-

2 900

-

-

-

2 900

3 240

3 240

125

2 905

-

4 520

4 520

-

4 106

-

4 000

4 000

291

3 350

-

2 850

-

-

-

2 850

3 380

3 380

23

2 963

-

3 560

-

-

-

3 560

7 870

-

-

-

7 870

3 570

3 570

571

2 999

-

6 500

6 500

13

5 909

-

قيرغيزستان

7 100

-

-

-

7 100

6 500

6 500

459

5 759

-

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

3 550

3 550

382

3 168

-

4 610

-

-

-

4 610

3 280

-

-

-

3 280

4 200

4 200

583

3 617

-

5 150

-

-

-

5 150

6 500

6 500

1 289

3 842

-

4 300

-

-

-

4 300

1 295

-

-

-

1 295

3 260

3 260

923

1 994

-

9 710

9 710

698

9 002

-

5 310

5 310

377

4 386

-

9 250

9 250

987

8 263

-

9 800

9 800

91

9 709

-

3 650

-

-

-

3 650

4 510

4 510

850

4 248

-

6 880

4 730

481

2 985

2 150

3 600

3 600

-

3 600

-

6 770

6 770

710

6 060

-

7 120

-

-

-

7 120

7 820

7 820

853

6 141

-

6 630

-

-

-

6 630

210 045

144 360

11 006

122 327

65 685

282 452

194 124

14 800

164 496

88 328

287 452

194 124

14 800

164 496

93 328

بوتان

بوروندي

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

كمبوديا

كابو فيردي
تشاد

كوت ديفوار

جيبوتي

إكوادور

مصر

السلفادور

إثيوبيا

غامبيا
غانا

كينيا

ليسوتو

ليبريا

مدغشقر

مالوي
مالي

موريتانيا
المغرب

موزامبيق

نيبال

نيكاراغوا
النيجر

نيجيريا

باراغواي
رواندا

السودان

طاجيكستان
أوغندا

جمهورية تنزانيا المتحدة
فييت نام
اليمن

المجموع بوحدات حقوق السحب الخاصة
المعادل بالدوالر األمريكي
مجموع المنح بالدوالر األمريكي

مالحظة :ألغراض المقارنة ،في ديسمبر/كانون األول  2015كانت المنح المصادق عليها (  126.9مليون دوالر أمريكي) ما تزال غير قابلة للصرف.

40
40

41
41

تقرير تصديق اإلدارة على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الصندوق ) مسؤولة عن إعداد قوائم الصندوق المالية الموحدة وعن عرضها
بصورة عادلة وسالمتها عموما .وقد ِ
أعدت قوائم الصندوق المالية وفقاً للمعايير الدولية لإلبال المالي الصادرة عن
المجلس الدولي للمعايير المحاسبية.

ووفقا التفاقية إنشاء الصندوق ،يعتبر رئيس الصندوق مسؤوال عن وض الضوابط المالية الداخلية الكافية ونظم المراجعة
للصندوق والحفاظ عليها ،بما في ذلك الضوابط على اإلبال المالي الخارجي.

وقد أنشأ المجلس التنفيذي للصندوق لجنة لمراجعة الحسابات تتضمن اختصاصاتها ،فيما تتضمنه ،مساعدة المجلس على
ممارسة اإلشراف على اإلدارة المالية والرقابة الداخلية للصندوق .ستشمل إدارة المالية فعالية الضوابط الداخلية على اإلبال
المالي .وتضم لجنة المراجعة في عضويتها ،وبصورة حصرية ،أعضاء مختارين من المجلس التنفيذي ،وهي تراقب عملية

اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وتقدم توصية بخصوص هذا االختيار إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها .وتجتم

لجنة المراجعة م مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون لمناقشة على التوالي نطاق وتصميم المراجعة ،وخطط عملهم
السنوية ،وأية مسألة أخرى ضمن اختصاصات لجنة المراجعة ويمكن أن تتطلب عناية من جانبها.
ويتضمن نظام الضوابط الداخلية على اإلبال المالي ليات وتدابير للرصد الهدف منها كشف النواقص التي يتم تحديدها
والتي يمكن أن تؤدي إلى ضعف مادي في الضوابط الداخلية على اإلبال المالي ،ولمن وقوع هذه النواقص وتسهيل

تصحيحها .وهناك حدود متأصلة تحد من فعالية أي نظام للضوابط الداخلية ،بما في ذلك إمكانية الخطأ البشري وااللتفاف
على الضوابط أو إبطالها .وعلى هذا فةن أي نظام فعال للضوابط الداخلية ال يمكنه أن يقدم إال ضمانة معقولة ،وليس
ضمانة مطلقة ،فيما ي تعلق بالقوائم المالية .إضافة لذلك ،فةن فعالية نظام الضوابط الداخلية يمكن أن تتأثر بالظروف
المحيطة.
وقد أجرت إدارة الصندوق تقدي ار لفعالية الضوابط الداخلية على القوائم المالية المقدمة وامتثالها للمعايير الدولية لإلبال
المالي بتاري  31ديسمبر/كانون األول  .2016واستند هذا التقدير إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على اإلبال

المالي الوارد وصفها في اإلطار المتكامل للضوابط الداخلية ،الصادر عن لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي.
وقد تسلمت اإلدارة تقري ار من مكتب المراجعة واإلشراف يوفر تأكيدات معقولة على الفعالية التشغيلية لهذه الضوابط.

واستنادا إلى العمل المنجز ،تعتقد اإلدارة أن الصندوق حافظ على نظام فعال للضوابط الداخلية على اإلبال المالي حتى
 31ديسمبر/كانون األول  ، 2016وهي ليست على علم بأي ضعف مادي في الضوابط كان يمكن أن يؤثر على موثوقية

القوائم المالية لعام  .2016وأجرت شركة المراجعة الخارجية المستقلة لحسابات الصندوق،Deloitte & Touche, S.p.A ،
ٍ
شهادة بشأن تصديق اإلدارة على ضوابط الصندوق الداخلية على اإلبال
مراجعة للقوائم المالية ،وقد أصدرت تقر َير
المالي.
(التوقي )

(التوقي )

(التوقي )

كانايو نوانزي

Mikio Kashiwagi

Advit Nath

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

نائب الرئيس المساعد
كبير المراقبين والموظفين الماليين
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شركة Deloitte

تقرير المراجع المستقل
إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
الرأي
قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الشركة ) ،والتي تتضمن قوائم الموازنة
الموحدة وللصندوق وحده بتاري  31ديسمبر/كانون األول  ،2016وقوائم الدخل الشامل والتغييرات في المكاسب
المحتجزة الموحدة وللصندوق وحده ،وقائمة الدفعات النقدية الموحدة للعام المنتهي في ذلك التاري  ،وقائمة
المساهمات التكميلية والمتممة واألموال غير المنفقة ،وموجز لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب

الحيازات الصغيرة ،وموجز للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من المعلومات التوضيحية.

وفي رأينا ،فةن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة نزيهة ،من جمي الجوانب الجوهرية ،الموقف المالي
للشركة في  31ديسمبر/كانون األول  2016وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاري وفقا
للمعايير الدولية لإلبال المالي.
أساس الرأي
قمنا بةجراء مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية .ويرد مزيد من الوصف لمسؤولياتنا بموجب هذه المعايير

في قسم تقريرنا المعنون مسؤوليات مراج الحسابات فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة .ونحن مستقلون عن

الشركة وفقا لشروط االستقاللية وغيرها من الشروط األخالقية الواردة في مدونة قواعد سلوك المحاسبين المهنيين

الصادرة عن مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبين ،وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه
الشروط .ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لرأينا.
معلومات بخالف "القوائم المالية الموحدة للصندوق في  31ديسمبر/كانون األول  "2016وتقرير المراجع بشأنها
تتولى اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى .وتتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في
االستعراض رفي المستوى لقوائم الصندوق المالية لعام  2016ولكنها ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير

مراجعنا بشأنها.

وال يغطي رأينا بشأن القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى وال نقدم أي شكل من أشكال الضمانات القاطعة
بشأنها.
وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،فةن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى ،والنظر عند القيام

بذلك فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة ماديا م القوائم المالية الموحدة أو معرفتنا التي حصلنا عليها

خالل عملية المراجعة أو التي تبدو فيها أخطاء جوهرية .تواذا خلصنا ،استنادا إلى العمل الذي أنجزناه ،أن هناك
أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى ،فةننا مطالبون باإلبال عن هذا الواق  .وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا
الصدد.
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مسإلوليات الرئيس والموظفين المكلفين بالتسيير فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة
يكون الرئيس مسؤوال عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية لإلبال المالي،
وعن الضوابط الداخلية التي يقرر الرئيس أنها ضرورية للتمكين من إعداد القوائم المالية الموحدة الخالية من
األخطاء الجوهرية سواء بسبب التدليس أو الخطأ.
وأثناء إعداد القوائم المالية الموحدة ،يتولى الرئيس مسؤولية تقييم قدرة الشركة على أن تستمر كمنشأة عاملة،

ويكشف ،حسب االقتضاء ،عن األمور المتعلقة باستمرار عمل الشركة واستخدام أسس المحاسبة الخاصة بعمل
الشركة إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية الشركة أو وقف العمليات ،أو إذا لم يكن أمامها أي بديل واقعي سوى
القيام بذلك.
ويعتبر األشخاص المكلفون بالتسيير مسؤولين عن اإلشراف على عملية اإلبال المالي للشركة.

مسإلوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على ضمانات معقولة بشأن ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء
الجوهرية ،سواء بسبب التدليس أو الخطأ ،تواصدار تقرير المراج الذي يتضمن رأينا .والضمانات المعقولة هي
مستوى رفي من الضمانات ،ولكنه ال يضمن أن تكشف المراجعة التي تجرى وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية
دائما عن أخطاء جوهرية ،إن وجدت .ويمكن أن تنشأ هذه األخطاء الجوهرية عن التدليس أو الخطأ ،وتعتبر
جوهرية إذا كان من المتوق  ،سواء في الحاالت الفردية أو في المجموع ،بشكل معقول أن تؤثر على الق اررات
االقتصادية للمستخدمين المتخذة على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من عملية المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية ،فةننا نمارس حكما مهنيا ونبقي على مستوى معين
من الشك المهني طوال عملية المراجعة .ونقوم أيضا بما يلي:


تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء كانت بسبب التدليس أو الخطأ،

وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة التي تستجيب لهذه المخاطر ،والحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقديم
أساس لرأينا .وتكون المخاطر الناجمة عن عدم الكشف عن خطأ جوهري ناجم عن التدليس أعلى من
المخاطر الناجمة عن الخطأ ،نظ ار ألن التدليس قد يتضمن تواطؤ ،أو تزويرا ،أو أخطاء متعمدة ،أو تحريفات،
أو تجاوز الضوابط الداخلية.


فهم الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمراجعة بهدف تصميم إجراءات مراجعة تناسب الظروف ،وليس لغرض
التعبير عن رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للشركة.



تقييم مدى مالئمة سياسات المحاسبة المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية وعمليات اإلفصاح ذات
الصلة التي يقوم بها الرئيس.



التوصل إلى رأي بشأن مدى مالئمة استخدام الرئيس لمحاسبة الشركة العاملة ،وبناء على األدلة التي يتم
الحصول عليها من المراجعة ،تقرير ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحدال أو ظروف من شأنها أن

تولد شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة .تواذا خلصنا إلى وجود عدم يقين مادي،
علينا أن نسترعى االنتباه في تقرير المراج الخاص بنا إلى عمليات اإلفصاح ذات الصلة في القوائم المالية
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الموحدة ،أو تعديل رأينا إذا كانت عمليات اإلفصاح هذه غير كافية .ويستند ما نتوصل إليه إلى أدلة التي يتم
الحصول عليها حتى تاري إصدارنا لتقرير المراج  .وم ذلك ،يمكن ألحدال أو ظروف في المستقبل أن
تتسبب في توقف الشركة عن مواصلة العمل.
تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك عمليات اإلفصاح ،وما إذا كانت



هذه القوائم تمثل المعامالت واألحدال األساسية بطريقة تحقق العرض العادل.


الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات الموحدة أو أنشطة العمل
للتعبير عن رأي بشأن القوائم المالية الموحدة .ونتولى مسؤولية تسيير عملية مراجعة المجموعة ،واإلشراف

عليها توانجازها .وسنظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة الخاصة بنا.

ونحن نتواصل م األشخاص المكلفين بالتسيير فيما يتعلق بجملة أمور من بينها النطاق والتوقيت المقرران
للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور كبيرة في الضوابط الداخلية نحددها أثناء قيامنا
بعملية المراجعة.
ونحن نقوم أيضا بتزويد األشخاص المكلفين بالتسيير ببيان يفيد بأننا امتثلنا للشروط األخالقية ذات الصلة فيما
يتعلق باالستقاللية ،وإلبالغهم بجمي

العالقات واألمور األخرى التي قد يكون من المعقول أنها تؤثر على

باالستقاللية وبالتي تتعلق ،حسب االقتضاء ،بالضمانات.

DELOITTE&TOUCHE S.P.A
Enrico Pietrarelli

شريك

روما 2 ،مارس /ذار

2017
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تقرير المراجع المستقل بشأن تقييم اإلدارة للضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي
إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
قمنا بتنفيذ عملية ضمان معقولة لتقييم اإلدارة المرفق الذي يفيد بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لديه ضوابط داخلية
فعالة على اإلبال المالي في  31ديسمبر/كانون األول  ،2016على النحو الوارد في تقرير تصديق إدارة الصندوق بشأن
فعالية الضوابط الداخلية على اإلبال المالي.

مسإلولية إدارة الصندوق
إن إدارة الصندوق مسؤولة عن إعداد تقييمها بشأن فعالية الضوابط الداخلية على اإلبال المالي وفقا لمعايير الضوابط
الداخلية الفعالة على اإلبال المالي الواردة في تقرير الضوابط الداخلية – اإلطار المتكامل الذي أصدرته لجنة المنظمات
الراعية للجنة تريدواي (إطار عام  .)2013وتكون إدارة الصندوق مسؤولة عن الحفاظ على الضوابط الداخلية على اإلبال
المالي ،وعن تقييمها لفعالية الضوابط المالية على اإلبال المالي الواردة في القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاري

31

ديسمبر/كانون األول  2016المرافقة لها.
االستقاللية ومراقبة الجودة

لقد امتثلنا لشروط االستقاللية والشروط األخالقية األخرى الواردة في مدونة قواعد سلوك المحاسبين المهنيين التي أصدرها
مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبين ،والتي تقوم على المبادئ األساسية للنزاهة ،والموضوعية ،والكفاءة المهنية
والعناية الواجبة ،والسرية والسلوك المهني.
وتطبق مؤسستنا المعيار الدولي  1لمراقبة الجودة ،ولديها وفقا لذلك نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات تواجراءات
موثقة تتعلق باالمتثال للشروط األخالقية ،والمعايير المهنية والشروط القانونية والنظامية المطبقة.

مسإلولية المراجع
وتتمثل مسؤوليتنا في التعبير عن رأي بشأن تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبال

المالي استنادا إلى

اإلجراءات التي أنجزناها .فقد أجرينا عملية ضمان وفقا للمعايير الدولية لعمليات الضمان – عمليات الضمان بخالف
مراجعات أو استعراضات المعلومات التاريخية التي أصدرها مجلس المعايير الدولية للمراجعة والضمان من أجل مهام
ضمان معقولة .ويقتضي هذا المعيار أن نخطط وننفذ إجراءات من أجل الحصول على ضمان معقول على ما إذا كان
تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبال المالي خال من األخطاء الجوهرية.
وتتضمن مهمة الضمان المعقول تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة بشأن تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على

اإلبال المالي .وتعتمد اإلجراءات المنتقاة على تقدير المراج  ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في تقييم
اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبال المالي ،سواء كانت بسبب التدليس أو الخطأ.
ونرى أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لرأينا.
خصائص وقيود الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي
تعتبر الضوابط الداخلية على اإلبال

المالي لكيان ما عملية صممها أو أشرف عليها الموظفون التنفيذيون الرئيسيون

والموظفون الماليون الرئيسيون في هذا الكيان ،أو األشخاص الذين يؤدون مثل هذه المهام ،وتطبق بناء على قرار من
51
51



مجلس هذا الكيان توادارته وأي موظف أخر لتوفير ضمانات معقولة تتعلق بمصداقية اإلبال المالي ،تواعداد القوائم المالية
ألغراض خارجية ،وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما .وتتضمن الضوابط الداخلية على اإلبال المالي لكيان ما
السياسات واإلجراءات التي )1( :تتعلق باإلبقاء على السجالت التي تعكس بتفصيل معقول وعادل ودقيق المعامالت

والتصرف في أصول هذا الكيان؛ ( )2توفر ضمانات معقولة بأن المعامالت مسجلة حسب ما هو ضروري للسماح بةعداد
القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما ،وأن جمي اإليصاالت والنفقات قد جرت وفقا لتفويضات إدارة هذا
الكيان؛ ( ) 3توفر ضمانات معقولة تتعلق بمن أي تصرف أو استخدام ألصول هذا الكيان غير مفوض به والذي يمكن أن
يكون له تأثير مادي على القوائم المالية ،أو الكشف عنه في الوقت المناسب.

وبسبب القيود المتأصلة في الضوابط الداخلية على اإلبال المالي ،بما في ذلك إمكانية التواطؤ أو تجاوز اإلدارة غير
المالئم للضوابط أو األخطاء الجوهرية بسبب األخطاء البشرية أو محاوالت التدليس مما ال يمكن تجنبه أو اكتشافه في
الوقت المناسب .وأيضا بسبب خضوع أي إسقاطات ألي تقييم لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبال المالي على فترات
مستقبلية لمخاطر أن تغدو هذه الضوابط غير مالئمة بسبب التغييرات في الظروف ،أو بسبب إمكانية تراج درجة االمتثال
للسياسات واإلجراءات.

الرأي
في رأينا ،فةن شهاد إدارة الصندوق التي تفيد بأن الصندوق لديه ضوابط فعالة على اإلبال المالي ،والواردة في القوائم
المالية الموحدة للصندوق بتاري  31ديسمبر/كانون األول  ،2016هي شهادة عادلة ،من جمي الجوانب المادية ،استنادا
إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على اإلبال المالي الوارد وصفها في الضوابط الداخلية – اإلطار المتكامل الصادر
عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي (إطار عام .)2013
DELOITTE&TOUCHE S.P.A
Enrico Pietrarelli

شريك

روما 2 ،مارس /ذار

2017
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الذيل زاي

قائمة موازنة الصندوق وحده بالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي ومعب ار عنها بوحدات حقوق السحب الخاصة

ديسمبر/كانوناألول2016و )2015

31
في 
( 

بآالف الدوالرات األمريكية
المذكرة/الذيل

األصول

2016

2015

2016

2015

4

94 373

131 299

70 181

94 890

4

1 240 173

1 393 862

922 255

1 007 344

5

308 812

213 119

229 648

154 021

5

475 127

624 561

353 328

451 370

)(186 878

)(174 357

)(138 972

)(126 009

597 061

663 323

444 004

479 382

139 752

151 089

103 926

109 192

12 905

11 027

9 597

7 969

6 377 221

6 270 436

4 742 420

4 531 645

(9أ)

)(59 559

)(35 517

)(44 291

)(25 669

(11ب)/ياء

النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف
االستثمارات
المساهمات والسندات اإلذنية المستحقة القبض
السندات اإلذنية المستحقة القبض
المساهمات المستحقة القبض

مخصوما منها :وثائق المساهمات المشروطة

والمخصصات
صافي

المطلوبة

المساهمات

والسندات

اإلذنية

مقبوضات أخرى

األصول الثابتة وغير الملموسة

القروض المستحقة

القروض المستحقة

(9ج)/طاء

مخصوما منها :المخصص المتراكم لخسائر

استهالك القروض
مخصوما

منها:

المخصصات

لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة

المتراكمة

صافي القروض المستحقة

)(17 685

)(27 624

)(13 151

)(19 964

6 299 977

6 207 294

4 684 998

4 486 012

مجموع األصول

8 384 241

8 557 893

6 234 941

6 184 789

بآالف الدوالرات األمريكية

الخصوم وحقوق المساهمة

المذكرة/الذيل

2016

بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة
2015

2016

2015

الخصوم

المستحقات والخصوم

المنح غير المصروفة

14

خصوم االقتراض

15

اإليرادات المؤجلة
مجموع الخصوم

حقوق المساهمة

186 417

171 319

136 631

123 812

80 521

68 057

59 879

49 185

86 583

73 225

64 386

52 920

263 690

162 948

196 093

117 762

617 211

475 579

456 989

343 679

المساهمات
العادية

الخاصة
مجموع المساهمات
االحتياطي العام

عائدات محتفظ بها
مجموع حقوق المساهمة
مجموع الخصوم وحقوق المساهمة

حاء

8 043 135

7 884 776

7 436 207

7 309 220

20 349

20 349

15 219

15 219

8 063 484

7 905 125

7 451 426

7 324 439

95 000

95 000

70 647

68 657

)(391 454

82 219

)(1 746 121

)(1 551 986

7 767 030

8 082 344

5 775 952

5 841 110

8 384 241

8 557 893

6 234 941

6 184 789

مالحظة :أعدت قائمة موازنة الصندوق بوحدات حقوق السحب الخاصة نظ ار ألن غالبية أصول الصندوق معينة بها و/أو بعمالت تشملها سلة هذه الوحدات .والغرض من إدراج هذه
القائمة هو فقط توفير معلومات إضافية لقراء الحسابات ،وهي تستند إلى القيمة االسمية.
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قائمة المساهمات

الجدول 1

موجز المساهمات

(بآالفالدوالراتاألمريكية) 

2016

2015

1 017 371

1 017 371

1 016 564

1 016 564

567 053

567 053

553 881

553 881

361 421

361 421

441 401

441 401

567 021

567 021

654 640

654 640

963 050

963 050

978 411

976 894

عمليات تجديد الموارد:

المساهمات األولية

التجديد األول للموارد

التجديد الثاني للموارد

التجديد الثالل للموارد

التجديد الراب للموارد

التجديد الخامس للموارد
التجديد السادس للموارد

التجديد الساب للموارد
التجديد الثامن للموارد

التجديد التاس للموارد

التجديد العاشر للموارد

مجموع الصندوق

البرنامج الخاص من أجل أفريقيا
المرحلة األولى
المرحلة الثانية

مجموع البرنامج الخاص من أجل أفريقيا

المساهمات الخاصة

أ

مجموع مساهمات تجديد الموارد

المساهمات التكميلية

الصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة

760 072

590 197

7 880 886

7 709 493

288 868

288 868

62 364

62 364

351 232

351 232

20 349

20 349

8 252 466

8 081 074

80 002

مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

مساهمات تكميلية لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد العاشر لموارد الصندوق

مساهمات تكميلية أخرى

مجموع المساهمات التكميلية

مساهمات أخرى

مساهمات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المقدمة خارج سياق موارد التجديد

80 002

19 679

19 679

289 836

302 854

36 169

10 199

58 798

58 798

484 484

471 532

267 463

262 738

63 836

63 836

420 404

390 919

48 811

46 928

928 301

903 809

138 855

104 155

4 181

1 976

مجموع المساهمات المتممة

1 540 552

1 447 787

مجموع المساهمات

10 680 801

10 326 867

يشمل مجموع المساهمات ما يلي:
مجموعمساهماتتجديدالموارد(كماهوواردأعاله)
مخصوما منه المخصصات

8 252 466

8 081 074

)(121 630

)(168 446

)(65 248
)(2 104

)(5 912
)(1 591

8 063 484

7 905 125

)(14 472

)(7 903

8 049 012

7 897 222

مساهماتالصندوقالبلجيكيللم اف ةعلىال ياةالمقدمةخارجسياقمواردالتجديد
ب
المساهمات المتممة
التمويل المشترك للمشروعات

أموال الموظفين المهنيين المزاملين

األموال المتممة األخرى

مرفق البيئة العالمية

األموال المتممة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

مخصوما منه وثائق المساهمات المشروطة
خسائرالتعويضعنإطارالقدرةعلىت ملالديون
صافي مجموع مساهمات تجديد الموارد

مخصوما منه تسوية القيمة العادلة

مجموع مساهمات تجديد الموارد بالقيمة العادلة
أ تشمل المساهمة الخاصة من يسلندا قبل انضمامها للعضوية و 20مليون دوالر أمريكي من صندوق األوبك للتنمية الدولية.
ب تشمل الفائدة المكتسبة بموجب كل اتفاقية معنية.
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الجدول 2

قائمة مساهمات الدول األعضاء حتى التجديد العاشر لموارد الصندوق

أ

ديسمبر/كانوناألول )2016

31
في 
( 

التجديد العاشر للموارد

االمساهمات األولية،

والتجديد األول ،والثاني،

الوثائق المودعة

والثالل ،والراب  ،والخامس،

والسادس ،والساب  ،والثامن،
الدول األعضاء

والتاس للموارد (المعادل

المبلغ
(باآلالف)

العملة

بآالف الدوالرات األمريكية)

المدفوعات (المعادل بآالف الدوالرات األمريكية)
المعادل بآالف
الدوالرات األمريكية

النقدية

السندات اإلذنية

المجموع

أفغانستان
ألبانيا

60

الجزائر

72 430

نغوال

4 260

األرجنتين

19 000
45

أرمينيا
ب

دوالرأمريكي

دوالرأمريكي

10 000

10

10 000

10

3 333

3 333

10

10

37 247

أستراليا
النمسا

90 172

أذربيجان

300

بنغالديش

5 606

بربادوس

10

بلجيكا

149 694

بليز

205

بنن

429

بوتان

195

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

1 500

البوسنةوالهرسك

215

يورو

دوالرأمريكي

16 000

30

17 173

30

5 923

10

11 250

17 173

10

740

بوتسوانا
ج

81 996

البرازيل

484

دوالرأمريكي

بوروندي

100

دوالرأمريكي

كابوفردي

46

دوالرأمريكي

كمبوديا

1 050

دوالرأمريكي

الكاميرون

3 064

دوالرأمريكي

كندا

350 281

دوالركندي

جمهوريةأفريقياالوسطى

13

تشاد

391

شيلي

860

الصين

105 839

بوركينافاسو

دوالرأمريكي

125
10
315
75 000

60 000

125
10
315
56 596

60 000

40
10
315
37 954

20 000

40
10
315
37 954

20 000

1 040

كولومبيا
د

جزرالقمر

31

الكونغو

818

جزركوك

5

كوتديفوار

1 629

دوالرأمريكي

6

6

6

6

كوبا

9

يورو

44

48

48

48

قبرص

312

دوالرأمريكي

60

60

20

20
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جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

800

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 870

الدانمرك

152 614

جيبوتي

31

دومينيكا

51

الجمهوريةالدومينيكية

88

تيمور-ليشتي

6

دوالرأمريكي

دوالرأمريكي

إكوادور

1 241

مصر

23 409

السلفادور

100

إريتريا

70

إستونيا

59

إثيوبيا

291

فيجي

300

100

30

دوالرأمريكي

40

دوالرأمريكي

6

100

30
40

6

6

100

100

30

30

40

40

فنلندا

71 895

يورو

13 000

13 858

4 893

4 893

فرنسا

329 774

يورو

35 000

37 565

13 095

13 095

غابون

3 724

غامبيا

90

جورجيا
461 976

ألمانيا
غانا

ج

دوالرأمريكي

30

30

30

30

دوالرأمريكي

30

30

30

30

يورو

52 389

55 752

17 072

19 340

36 412

2 466

اليونان

4 196

غرينادا

75

غواتيماال

1 043

دوالرأمريكي

500

500

125

125

غينيا

490

دوالرأمريكي

85

85

85

85

غينيا-بيساو

30

غيانا

1 836

هايتي

197

هندوراس

801

هنغاريا

100

آيسلندا

375

الهند

135 497

إندونيسيا
جمهوريةإيراناإلسالمية
العراق

دوالرأمريكي

37 000

دوالرأمريكي

37 000

480

25 000

25 000

61 959
د

د

480

480

480

128 750
56 099

آيرلندا

31 221

يورو

2 000

2 147

2 147

2 147

إسرائيل

451

يورو

5

5

5

5

إيطاليا

418 302

جامايكا

326

اليابان

487 680

ين ياباني

5 903 108

56
56

50 612

50 612

50 612

الذيل حاء
األردن

1 040

كازاخستان

20

دوالرأمريكي

20

20

20

20

كينيا

5 190

دوالرأمريكي

500

500

165

165

كيريباس

19

دوالر أسترالي

10

7

7

7

الكويت

188 041

دوالرأمريكي

15 000

15 000

15 000

15 000

جمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية
لبنان

357

ليسوتو

495

ليبريا

589

ليبيا

د

64

لكسمبرغ

52 000

مدغشقر

7 634

الكويت

624

مالوي

123

ماليزيا

1 175

61

دوالرأمريكي

57

دوالرأمريكي

يورو

1 800

61

57

1 941

61

61

57

57

676

676

ملديف

51

دوالرأمريكي

50

50

50

50

مالي

379

دوالرأمريكي

127

127

127

127

مالطة

55

موريتانيا

135

دوالرأمريكي

49

49

49

49

موريشيوس

280

دوالرأمريكي

5

5

5

5

المكسيك

38 131

دوالرأمريكي

5 000

5 000

1 667

1 667

دوالرأمريكي

1

1

1

1

ميكرونيزيا
منغوليا

15

المغرب

7 944

موزامبيق
ميانمار

570
255

ناميبيا

360

1

دوالرأمريكي

5

دوالرأمريكي

1

5

1

1

5

5

نيبال

270

دوالرأمريكي

75

75

75

هولندا

419 656

دوالرأمريكي

75 221

75 221

25 221

نيوزيلندا

11 579

دوالر
نيوزيلندي

4 500

3 080

988

988

نيكاراغوا

319

دوالرأمريكي

50

50

50

50

النيجر

275

يورو

91

101

101

101

نيجيريا

128 959

النرويج

265 008

عمان

350

باكستان

30 934

بنما

249

بابواغينياالجديدة

170

باراغواي

1 356

كرونة نرويجية

315 000

200

دوالرأمريكي

57
57

36 650

200

12 254

200

75
50 000

75 221

12 254

200

الذيل حاء
بيرو

1 635

الفلبين

2 178

البرتغال

4 384

قطر

39 980

جمهوريةكوريا

26 139

جمهوريةمولدوفا

75

360

دوالرأمريكي

8 000

دوالرأمريكي

360

8 000

160

160

2 270

2 270

250

رومانيا
االتحاد الروسي

6 000

دوالرأمريكي

6 000

6 000

2 000

2 000

رواندا

271

دوالرأمريكي

50

50

50

50

سانتكيتسونيفس

20

سانتلوسيا

22

ساموا

50

سانتوميوبرينسيبي

10

المملكةالعربيةالسعودية

432 778

دوالرأمريكي

23 000

23 000

السنغال

754

يورو

34

43

سيشيل

70

سيراليون

37

جزرسليمان

10

الصومال

10

جنوبأفريقيا

1 913

جنوبالسودان

10

إسبانيا

101 664

23 000
43

23 000
43

سريالنكا

9 887

دوالرأمريكي

335

335

335

335

السودان

1 372

يورو

237

237

237

237

سوازيلند

293

السويد

320 597

كرونة سويدية

270 000

30 593

8 578

سويسرا

170 445

فرنك سويسري

45 086

45 094

15 576

الجمهوريةالعربيةالسورية

1 817

أ

22 015

30 593
15 576

2

طاجيكستان
تايلند

1 500

توغو

133

تونغا

55

دوالرأمريكي

33

33

33

33

تونس

4 528

دوالرأمريكي

273

273

273

273

تركيا

18 636

دوالرأمريكي

1 000

1 000

1 000

1 000

أوغندا

430

اإلماراتالعربيةالمت دة

54 180

دوالرأمريكي

3 000

3 000

المملكةالمت دة

353 652

جنيه استرليني

57 077

70 528

جمهوريةتنزانياالمت دة

564

دوالرأمريكي

108

108

108

881 674

دوالرأمريكي

90 000

90 000

18 000

ج

الوالياتالمت دة
أوروغواي

725

58
58

900

900
23 508

23 508
108

12 000

30 000

الذيل حاء
أوزبكستان

25

جمهوريةفنزويالالبوليفارية

196 258

فييتنام

2 703

اليمن

4 348

يوغسالفيا

108

زامبيا

594

زمبابوي

2 103

5

دوالرأمريكي

600

دوالرأمريكي

5

600

5

5

200

200

مجموع المساهمات
في  31ديسمبر/كانون األول 2016

7 120 813

760 072

222 354

226 725

449 079

لعام 2015

7 119 296

590 197

25 876

47 536

73 412

ويعبر عن المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ،ولذلك ال تظهر المدفوعات التي تقل عن  500دوالر أمريكي في الذيل حاء ،وبالتالي فةن مساهمات
أ المدفوعات تشمل النقدية والسندات اإلذنية .س
أفغانستان ( 93دوال ار أمريكيا) ال ترد أعاله.
ب انسحبت أستراليا من عضوية الصندوق اعتبا اًر من  31يوليو/تموز .2007
ج انظر الذيل دال ،المذكرة (5أ).

د انظر الذيل دال ،المذكرة ( 6أ) و(ب).
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الجدول 3

البرنامج الخاص من أجل أفريقيا :قائمة المساهمات

(في31ديسمبر/كانوناألول)2016

المرحلة األولى
الوثائق المودعة

المعادل بآالف
الدوالرات األمريكية

الجهة المانحة

العملة

المبلغ

أستراليا
بلجيكا
الدانمرك
جيبوتي
االتحاد األوروبي
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
غينيا
أيرلندا
إيطاليا
إيطاليا
اليابان
الكويت
لكسمبر
موريتانيا
هولندا
نيوزيلندا
النيجر
نيجيريا
النرويج
إسبانيا
السويد
سويس ار
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

دوالر أسترالي
يورو
كرونة دانمركية
دوالر أمريكي
يورو
يورو
يورو
يورو
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
يورو
يورو
دوالر أمريكي
ين ياباني
دوالر أمريكي
يورو
دوالر أمريكي
يورو
دوالر نيوزيلندي
يورو
دوالر أمريكي
كرونة نرويجية
دوالر أمريكي
كرونة سويدية
فرنك سويسري
جنيه استرليني
دوالر أمريكي

500
31 235
120 000
1
15 000
9 960
32 014
14 827
37
25
380
15 493
10 000
2 553 450

389
34 975
18 673
1
17 619
12 205
37 690
17 360
37
25
418
23 254
10 000
21 474

247
25
15 882
500
15

266
25
16 174
252
18

138 000
1 000
131 700
25 000
7 000
10 000

19 759
1 000
19 055
17 049
11 150
10 000

 31ديسمبر/كانون األول
2016

 31ديسمبر/كانون األول 2015

المرحلة الثانية
الوثائق المودعة
المبلغ

المعادل بآالف الدوالرات
األمريكية

11 155

12 263

3 811

4 008

40

40

253
5 132

289
6 785

15 000

15 000

8 848

9 533

250

250

25 000

4 196

10 000

10 000

المجموع
389
47 238
18 673
1
17 619
12 205
41 698
17 360
77
25
707
30 039
10 000
21 474
15 000
266
25
25 707
252
18
250
19 759
1 000
23 251
17 049
11 150
20 000

288 868

62 364

351 232

288 868

62 364

351 232

60
60

الذيل حاء
الجدول 4

قائمة مساهمات الدول األعضاء في تجديد الموارد المستلمة في 2016

ديسمبر/كانوناألول2016و )2015

31
( تى 
(معبراعنهابآالفالدوالراتاألمريكية) 

المدفوعات
الدول األعضاء

الوثائق المودعة

أ ،ب

السندات اإلذنية

المودعة

ب

النقدية

تسديد السندات اإلذنية

التجديد السادس لموارد الصندوق
الوالياتالمت دة
مجموع التجديد السادس

459

459

459

459

التجديد السابع لموارد الصندوق
الوالياتالمت دة
مجموع التجديد السابع

1 471

1 471

1 471

1 471

التجديد الثامن لموارد الصندوق
الب ارزيل

8 743

مجموع التجديد الثامن

8 743

التجديد التاسع لموارد الصندوق
البوسنة والهرسك

50

بوتسوانا

45

قبرص

40

فيجي

25

إندونيسيا

4 000

اليابان

13 335

الواليات المتحدة

18 000

مجموع التجديد التاسع

4 160

31 335

التجديد العاشر لموارد الصندوق
الجزائر

3 333

10 000

أرمينيا

5

النمسا

17 319

بوتان

30

5 926

18 015
10

بوركينا فاسو

40

كندا

28 448

الصين

20 000

قبرص

20

إثيوبيا

40

إريتريا

30

فنلندا

4 894

فرنسا

13 102

61
61

الذيل حاء
المدفوعات
الدول األعضاء

الوثائق المودعة

أ ،ب

السندات اإلذنية

المودعة

ب

غامبيا

30

ألمانيا
غينيا

النقدية

19 665
85

17 077
45

غيانا

240

الهند

12 000

أيراندا

2 147

إسرائيل

5

اليابان

29 382

كازاخستان

10

كينيا

146

كريباس

7

الكويت

15 000

ليبريا
لكسمبر

32
676

2 006

ملديف

35

مالي

127

موريشيوس

5

ميانمار

5

هولندا
نيوزيلندا

75 000
2 993

221

النيجر
النرويج

12 254

باراغواي

200

بيرو

360

160

جمهورية كوريا

8 000

2 270

التحاد الروسي

2 000

سري النكا

334
31 585

8 594

31 585

سويس ار

15 580

تونس

273

تركيا

1 000

اإلمارات العربية المتحدة

900

المملكة المتحدة

25 000

988
101

السويد

تسديد السندات اإلذنية

23 575

62
62

الذيل حاء
المدفوعات
الدول األعضاء
الواليات المتحدة

الوثائق المودعة
90 000

أ ،ب

السندات اإلذنية

المودعة

ب

النقدية

30 000

18 000

أوزبكستان

5

فييت نام

200

مجموع التجديد العاشر
المجموع العام

تسديد السندات اإلذنية

162 378

242 222

138 995

57 520

162 378

244 151

143 155

99 528

أ يعبر عن المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ،ولذلك فةن مدفوعات طاجيكستان ( 150دوالر أمريكي) للتجديد العاشر ال تظهر.
ب تشمل الوثائق المودعة أيضا الوثائق المكافئة المسجلة عند استالم المبلغ النقدي أو السند اإلذني في حالة عدم استالم وثائق المساهمات.
ج تسحول الوثائق والسندات اإلذنية المودعة بعمالت أخرى غير الدوالر األمريكي في تاري االستالم.

63
63

الذيل طاء

قائمة القروض

الجدول 1

قائمة القروض المستحقة

(في  31ديسمبر/كانون األول  2016و)2015

(معب ار عنها باآلالف)

القروض المعتمدة

مخصوما منها

الجهة المقترضة أو الضامنة

الجزء المصروف

القروض الملغاة

الجزء الغير مصروف

المبالغ المسددة

القروض المستحقة

قروض معينة بالدوالر األمريكي
األرجنتين

12 300

-

12 300

-

-

بنغالديش

30 000

30 000

-

21 000

9000

كابوفيردي

2 003

2 003

-

1 402

601

كمبوديا

36 300

-

36 300

-

-

جيبوتي

5 770

-

5 770

-

-

إكوادور

25 660

-

25 660

-

-

السلفادور

13 890

-

13 890

-

-

غيانا

7 960

-

7 960

-

-

هايتي

3 500

3 500

-

2 494

1 006

الهند

75 500

-

75 500

-

-

نيكاراغوا

20 504

-

20504

-

-

نيبال

11 538

11 538

-

8 082

3 456

الفلبين

10 350

-

10 350

-

-

جمهوريةمولدوفا

18 200

-

18 200

-

-

سريالنكا

12 000

12 000

-

8 700

3 300

جمهوريةتنزانياالمت دة

9 488

9 488

-

6 761

2 728

42 500

-

42 500

-

-

48 439

20 091

فييتنام
المجموع الفرعي بالدوالر األمريكي

أ

68 530

337 464

268 934

قروض معينة باليورو
األرجنتين

22 680

-

22 680

-

-

البوسنةوالهرسك

11 120

-

11 120

-

-

الصين

73 100

11 000

62 100

-

11 000

كوبا

10 900

-

10 900

-

-

إكوادور

14 250

-

14 250

-

-

مصر

50 250

3 462

46 788

-

3 462

السلفادور

10 850

-

10 850

-

-

فيجي

3 100

100

3 000

-

100

إندونيسيا

93 150

-

93 150

-

-

المغرب

40 610

-

40 610

-

-

المكسيك

5 870

-

5 870

-

-

باراغواي

15 800

-

15 800

-

-

الفلبين

50 110

7 403

42 707

-

7 403

سوازيلند

8 550

-

8 550

-

-

تونس

21 600

-

21 600

-

-

64
64

الذيل طاء
القروض المعتمدة
مخصوما منها

القروض الملغاة

الجزء المصروف

الجزء الغير مصروف

المبالغ المسددة

القروض المستحقة

الجهة المقترضة أو الضامنة
تركيا

15 950

-

15 950

-

-

جمهوريةفنزويالالبوليفارية

6 810

-

6810

-

-

454 700

21 965

432 735

-

21 965

479 595

23 168

456 427

-

23 168

المجموع باليورو
المعادل بالدوالر األمريكي

أ

قروض معينة بوحدات حقوق السحب الخاصة

أ

ألبانيا

34 976

34 526

450

8 640

25 886

أنغوال

24 400

17 207

7 194

3 977

13 230

األرجنتين

31 343

29 581

1 762

14 607

14 974

أرمينيا

61 430

55 136

6 294

7 880

47 256

أذربيجان

44 905

41 616

3 290

4 056

37 560

بنغالديش

443 346

366 629

76 717

89 805

276 824

بليز

3 067

2 749

318

1 701

1 048

بنن

100 357

75717

24 640

25 991

49 726

بوتان

38 496

33 315

5 181

7 747

25 568

دولةبوليفياالمتعددةالقوميات

72 570

53 677

18 894

15 995

37 682

البوسنةوالهرسك

48 251

39 537

8 714

8 022

31 515

بوتسوانا

2 600

636

1 964

260

376

البرازيل

142 150

58 501

83 648

28 549

29 952

بوركينافاسو

88 255

73 898

14 357

17 499

56 399

بوروندي

40 859

40 859

-

14 877

25 982

كابوفيردي

20 191

15 821

4 371

3 477

12 344

كمبوديا

62 954

43 080

19 874

4 832

38 248

الكاميرون

67 260

51 298

15 962

9 095

42 203

جمهوريةأفريقياالوسطى

26 494

25 653

842

10 817

14 836

تشاد

18 139

17 977

162

2 273

15 704

الصين

519 795

470 768

49 028

114 154

356 614

كولومبيا

32 024

16 216

15 807

4 357

11 859

جزرالقمر

4 182

4 182

-

1 875

2307

الكونغو

23 092

14 593

8 498

580

14 013

كوتديفوار

27 645

17 089

10 555

4 756

12 333

كوبا

20 838

15 308

5 530

7 660

7 648

جمهوريةالكونغوالديمقراطية

51 793

38 270

13 522

12 592

25 678

جيبوتي

7 146

5 194

1 952

1 325

3 869

دومينيكا

1 146

1 146

-

747

399

الجمهوريةالدومينيكية

27 444

23 538

3 906

9 493

14 045

إكوادور

37 376

32 595

4 781

11 192

21 403

مصر

197 593

142 522

55 071

59 391

83 131

السلفادور

68 418

64 428

3 990

27 242

37 186

غينيا االستوائية

5 794

5 794

-

4 851

943

إريتريا

23 92

23 892

-

4 414

19 478

65
65

الذيل طاء
القروض المعتمدة
الجهة المقترضة أو الضامنة

مخصوما منها

القروض الملغاة

الجزء المصروف

الجزء الغير مصروف

المبالغ المسددة

القروض المستحقة

إثيوبيا

327 188

218 506

108 682

41 484

177 022

غابون

3 800

3 476

325

1 269

2 207

غامبيا

34 239

29 162

5 077

9 232

19 930

جورجيا

30 678

23 388

7 290

3 378

20 010

غانا

154 237

121 708

32 528

26 321

95 387

غرينادا

4 400

3 771

628

2 087

1 684

غواتيماال

42 686

28 563

14 123

23 712

4 851

غينيا-بيساو

8 487

5 208

3 279

3 083

2 125

غينيا

64 160

64 160

-

21 808

42 352

غيانا

8 522

8 522

-

2 254

6 268

هايتي

60 221

58 236

1 986

19 137

39 099

هندوراس

89 239

71 130

18 109

18 718

52 412

624 269

432 451

191 818

148 467

283 984

الهند
إندونيسيا

ب

160 774

144 854

15 920

25 280

119 574

األردن

24 257

17 143

7 114

10 963

6 180

كينيا

173 748

94 424

79 324

12 855

81 569

قيرغيزستان

30 187

11 157

19 030

2 269

8 888

جمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية

55 763

48 463

7 300

12 858

35 605

لبنان

6 429

4 861

1 568

4 019

842

ليسوتو

30 606

25 998

4 608

6 941

19 057

29 360

14 199

15 161

2 133

12 066

175 945

118 016

57 929

24 872

93 144

103 281

75 596

27 685

25 324

50 272

ملديف

10 843

10 476

367

2 742

7 734

مالي

124 630

99 414

25 216

27 194

72 220

موريتانيا

49 971

46 441

3 530

12 210

34 231

موريشيوس

8 527

8 527

-

6 791

1 736

المكسيك

48 232

37 399

10 833

23 906

13 493

منغوليا

27 169

19 386

7 783

2 335

17 051

المغرب

77 353

46 094

31 258

31 241

14 853

موزامبيق

144 058

119 620

24 439

27 310

92 310

ميانمار

32 150

2 455

29 695

-

2 455

نيبال

109 907

80 116

29 791

29 413

50 703

نيكاراغوا

49 535

44 904

4 631

8 903

36 001

النيجر

90 970

59 140

31 830

10 951

48 189

ليبريا
ب

مدغشقر
ب

مالوي

نيجيريا

179 949

97 871

82 078

13 604

84 267

باكستان

303 416

218 576

84 841

60 817

157 759

بنما

-

-

-

-

-

بابواغينياالجديدة

23 450

6 651

16 799

-

6 651

16 318

14 821

1 497

786

14 035

بيرو

59 272

35 188

24 083

9 578

25 610

الفلبين

85 200

71 248

13952

12 024

59 224

باراغواي

66
66

الذيل طاء
القروض المعتمدة
مخصوما منها

الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض الملغاة

الجزء المصروف

الجزء الغير مصروف

المبالغ المسددة

القروض المستحقة

جمهوريةمولدوفا

55 998

47 827

8 172

2 676

45 151

12 400

12 400

-

10 747

1 653

رومانيا
ب

141 248

103 947

37 301

23 534

80 413

رواندا
ساموا

1 907

1 907

-

911

996

سانتوميوبرينسيبي

13 747

13 747

-

4 090

9 657

السنغال

114 388

88 150

26 238

14 648

73 502

سيشيل

1 980

881

1 099

-

881

سيراليون

45 835

43 167

2 668

13 032

30 135

جزرسليمان

4 069

2 519

1 550

1 312

1 207

الصومال

17 710

17 710

-

411

17 299

سريالنكا

159 948

134 008

25 940

29 057

104 951

السودان

145 628

142 286

3 342

42 297

99 989

سانتلوسيا

سوازيلند

15 005

14 485

519

8 586

5 899

الجمهوريةالعربيةالسورية

56 198

24 697

31 501

12 556

12 141

جمهوريةمقدونيااليوغوسالفيةالسابقة

11 721

11 721

-

3 179

8 542

طاجيكستان

6 200

-

6 200

-

-

توغو

24 583

18 269

6 315

8 632

9 637

تونغا

4 837

4 837

-

2 069

2 768

تونس

61 318

41 315

20 003

27 666

13 649

تركيا

53 023

40 705

12 318

16 440

24 265

أوغندا

250 434

182 223

68 211

38 057

144 166

جمهوريةتنزانياالمت دة

266 408

187 791

78 616

26 131

161 660

أوروغواي

12 902

10 677

2 225

8 704

1 973

أوزبكستان

23 190

3 494

19 696

-

3 494

جمهوريةفنزويالالبوليفارية

14 586

10 450

4 136

8 052

2 398

فييتنام

216 901

188 022

28 879

17 440

170 582

اليمن

138 389

138 389

-

48 917

89 472

زامبيا

135 133

97 639

37 494

25 027

75 612

زمبابوي

26 512

26 512

8 216

18 296

المجموع الفرعي بوحدات حقوق السحب الخاصة

8 186 341

6 254 538

1 931 803

1 685 923

4 568 615

2 513

2 513

-

793

1 720

8 188 854

6 257 051

1 931 803

1 686 716

4 570 335

11 011 713

8 413 979

2 597 738

2 268 161

6 145 822

11 828 772

8 505 673

3 323 099

2 316 600

6 189 073

الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية في الصندوق

ج

المبلغ اإلجمالي بوحدات حقوق السحب الخاصة
المعادل بالدوالر األمريكي

أ

مجموع القروض بالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي في 31

ديسمبر/كانون األول 2016
مقبوضات أخرى

13 297

تسوية القيمة العادلة

)(1 127 486

القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في  31ديسمبر/كانون األول
2016

11 828 772

8 505 676

67
67

3 323 099

2 316 600

5 074 884

الذيل طاء
القروض المعتمدة
مخصوما منها

الجهة المقترضة أو الضامنة

الجزء المصروف

القروض الملغاة

الجزء الغير مصروف

المبالغ المسددة

القروض المستحقة

مجموع القروض بالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي في 31

ديسمبر/كانون األول 2015

8 272 160

11 605 710

تسوية القيمة العادلة
القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 
2015

3 333 550

2 202 679

6 069 482
)(1 127 016

ديسمبر/كانون األول

4 942 466

أ كانت القروض التي تم إقرارها في  1978معبئة بالدوالر األمريكي ويجري استردادها بالعمالت التي استخدمت في السحب منها .واعتبا ار من  1979أصبحت القروض تعين بحقوق
السحب الخاصة ،وألغراض إدراج هذه القروض في قائمة الموازنة ،كان المبلغ التراكمي للقروض المعينة بحقوق السحب الخاصة يقيم على أساس سعر تحويل الدوالر األمريكي/حقوق
السحب الخاصة البالغ  1.34472في  31ديسمبر/كانون األول  .2016وخالل عام  2016انضم الصندوق إلى مرفق لتمويل القروض القتراض أموال باليورو يتم فيما بعد إقراضها
بنفس العملة .وقد قيم المبلغ التراكمي للقروض المعينة باليورو على أساس سعر تحويل الدوالر األمريكي/اليورو البالغ  0.9480920في  31ديسمبر/كانون األول .2016
ب تشمل مدفوعات السداد مشاركة هولندا والنرويج في تقديم قروض معينة لهذه البلدان ،وهو ما أسفر عن سداد مبكر لجزء من القروض وقابل ذلك زيادة في الموارد المتاحة لعقد
االلتزامات.
ج يشمل الرصيد أعاله مبلغ القرض المقدم إلى الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية .انظر الذيل دال ،المذكرة (2و)(.)2
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الذيل طاء
الجدول 2

موجز القروض المعتمدة بالقيمة االسمية بحسب العملة والعام

(بتاري  31ديسمبر/كانون األول )2016
القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة

في  1يناير/كانون الثاني

العام

2016
دوالر أمريكي

1978
دوالر أمريكي
2016
حقوق السحب الخاصة
1979
حقوق السحب الخاصة
1980
حقوق السحب الخاصة
1981
حقوق السحب الخاصة
1982
حقوق السحب الخاصة
1983
حقوق السحب الخاصة
1984
حقوق السحب الخاصة
1985
حقوق السحب الخاصة
1986
حقوق السحب الخاصة
1987
حقوق السحب الخاصة
1988
حقوق السحب الخاصة
1989
حقوق السحب الخاصة
1990
حقوق السحب الخاصة
1991
حقوق السحب الخاصة
1992
حقوق السحب الخاصة
1993
حقوق السحب الخاصة
1994
حقوق السحب الخاصة
1995
حقوق السحب الخاصة
1996
حقوق السحب الخاصة
1997
حقوق السحب الخاصة
1998
حقوق السحب الخاصة
1999
حقوق السحب الخاصة
2000
حقوق السحب الخاصة
2001
حقوق السحب الخاصة
2002
حقوق السحب الخاصة
2003
حقوق السحب الخاصة
2004
حقوق السحب الخاصة
2005
حقوق السحب الخاصة
2006
حقوق السحب الخاصة
2007
حقوق السحب الخاصة
2008
حقوق السحب الخاصة
2009
حقوق السحب الخاصة
2010
حقوق السحب الخاصة
2011
حقوق السحب الخاصة
2012
حقوق السحب الخاصة
2013
حقوق السحب الخاصة
2014
حقوق السحب الخاصة
2015
حقوق السحب الخاصة
2016
يورو
2014
يورو
2015
يورو
2016
المجموع بالدوالر األمريكي
المجموع بوحدات حقوق
السحب الخاصة
المجموع باليورو
المجموع

القروض

الملغاة

القروض

المسددة بالكامل

68 530
201 485
176 647
182 246
103 109
132 091
131 907
60 332
23 663
60 074
52 100
86 206
40 064
98 025
79 888
122 240
122 598
174 514
200 774
260 836
266 578
275 119
272 919
249 191
234 875
223 593
254 595
314 666
321 196
273 177
268 024
277 731
419 276
455 275
408 287
353 686
337 626
541 540
84 600
274 310

)(25 414
)(2 998
)(13 900

)(958
)(37
)(123
)(2 188
)(6 561
)(5 973
)(5 384
)(2 033
)(1 290
)(1 735
)(80
)(946

)(832

القيمة بآالف الدوالت األمريكية
في 31
في  1يناير/كانون

ديسمبر/كانون

الثاني 2016

األول 2016

68 530
268 934
201 485
176 647
182 246
103 109
132 091
131 907
60 332
23 663
60 074
52 100
86 206
40 064
98 025
79 888
122 240
122 598
149 100
197 776
246 936
266 578
275 119
272 919
248 233
234 838
223 470
252 407
308 105
315 223
267 793
265 159
276 441
417 541
455 195
407 341
353 686
337 626
541 540
203 153
84 600
274 310
95 790

القروض

الملغاة

القروض

المسددة بالكامل

صرف حقوق السحب

في  31ديسمبر/كانون

الخاصة/الدوالر األمريكي

األول 2016

68 530
278 794
244 427
252 174
142 672
182 774
182 520
83 481
32 743
83 125
72 091
119 283
55 437
135 638
110 541
169 144
169 638
241 474
277 811
360 919
368 865
380 682
377 638
344 806
324 996
309 385
352 283
435 403
444 439
377 995
370 865
384 296
580 152
629 964
564 946
489 395
467 173
749 328

)(34 341
)(4 051
)(18 782

)(1 289
)(49
)(165
)(2 942
)(8 820
)(8 030
)(7 237
)(2 733
)(1 734
)(2 332
)(108
)(1 271

)(1 124

91 901
297 983

)(7 854
)(6 886
)(7 104
)(4 019
)(5 149
)(5 142
)(2 352
)(922
)(2 342
)(2 031
)(3 360
)(1 562
)(3 821
)(3 114
)(4 765
)(4 779
)(6 637
)(7 807
)(10 077
)(10 391
)(10 724
)(10 638
)(9 714
)(9 155
)(8 716
)(9 925
)(12 268
)(12 523
)(10 651
)(10 443
)(10 826
)(16 344
)(17 747
)(15 915
)(13 787
)(13 161
)(21 109
)(2 669
)(8 654

68 530

68 530
268 934
270 940
237 541
245 070
138 653
177 625
177 378
81 129
31 821
80 783
70 060
115 923
53 875
131 817
107 427
164 379
164 859
200 490
265 953
332 060
358 474
369 958
367 000
333 803
315 792
300 504
339 416
414 315
423 886
360 107
356 565
371 736
561 470
612 109
547 760
475 608
454 012
728 219
273 184
89 232
289 329
101 034
337 464

11 147 296
389 884

)(36 710

)(58 298

)(313 760
)(11 323

11 011 713
479 595

11 605 711

)(36 710

)(58 298

)(325 083

11 828 772
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الذيل طاء
الجدول 3

هيكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية

(في  31ديسمبر/كانون األول  2016و)2015

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)
فترات االستحقاق
أقلمنسنةوا دة
من2-1سنة
من3-2سنة
من4-3سنة
من5-4سنة
من10-5سنوات
من15-10سنة
من20-15سنة
من25-20سنة
أكثرمن25سنة
المجموع

2016
292 242

2015
280 639

267 223

259 631

285 772

275 687

294 728

284 527

294 276

281 677

1 493 075

1 437 851

1 258 800

1 229 942

968 281

963 942

677 019

679 358

357 656

376 228

6 189 073

6 069 481

الجدول 4

موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية

(في  31ديسمبر/كانون األول  2016و)2015
(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

2016

2015

شروط تيسيرية للغاية

5 512 865

5 481 409

شروط متش فددة

28 060

23 220

شروط متوسطة

225 853

217 821

شروط عادية

398 669

335 203

شروط مختلطة

23 626

11 829

نوع اإلقراض

6 189 073

المجموع

6 069 481

الجدول 5

هيكل مصروفات القروض غير المصروفة بالقيمة االسمية

(المزم في  31ديسمبر/كانون األول  2016و)2015
(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

2016

2015

392 126

507 758

من2-1سنة

398 772

507 497

من3-2سنة

382 156

477 287

من4-3سنوات

382 156

423 364

المصروفات في:

أقلمنسنةوا دة

من5-4سنوات

372 187

363 031

من10-5سنوات

1 395 702

1 054 613

3 323 099

3 333 550

المجموع

70
70

الذيل طاء1-

البرنامج الخاص من أجل أفريقيا
الجدول 1

قائمة القروض بالقيمة االسمية

(في  31ديسمبر/كانون األول  2016و)2015

الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض المعتمدة
مخصوما منها القروض
الملغاة

الجزء المصروف

2 714
10 546
4 494
2 183
9 617
2 289
114
6 660
2 639
22 321
2 127
10 762
12 241
7 482
1 098
5 777
10 193
19 020
8 291
11 119
23 234
1 505
26 012
8 124
6 789
8 607

2 714
10 546
4 494
2 183
9 617
2 289
114
6 660
2 639
22 321
2 127
10 762
12 241
7 482
1 098
5 777
10 193
19 020
8 291
11 119
23 234
1 505
26 012
8 124
6 789
8 607

قروض معينة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة
أنغوال
بوركينا فاسو
بوروندي
كابو فيردي
تشاد
جزر القمر
جيبوتي
إثيوبيا
غامبيا
غانا
غينيا-بيساو
غينيا
كينيا
ليسوتو
مدغشقر
مالوي
مالي
موريتانيا
موزامبيق
النيجر
السنغال
سيراليون
السودان
أوغندا
جمهورية تنزانيا المتحدة
زامبيا
225 958
المجموع
303 850
المعادل بالدوالر األمريكي
مقبوضات أخرى
تسوية القيمة العادلة
القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في31
ديسمبر/كانون األول 2016
312 658
القيمة االسمية بالدوالر األمريكي في31
ديسمبر/كانون األول 2015
تسويةالقيمةالعادلة
القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في
 31ديسمبر/كانون األول 2015

225 958
303 850

الجزء غير
المصروف

المبالغ المسددة

القروض المستحقة

1 028
4 653
1 531
903
3 922
917
48
3 168
1 121
9 014
1 063
4 843
4 625
3 086
421
1 878
4 840
8 383
4 042
5 208
9 500
527
10 768
3 859
2 886
4 059

1 686
5 893
2 963
1 280
5 695
1 372
66
3 492
1 518
13 307
1 064
5 919
7 616
4 396
677
3 899
5 353
10 637
4 249
5 911
13 734
978
15 244
4 265
3 903
4 548

-

96 293

129 665

129 487

174 363

-

125 274

488
)(55 295

312 658

119 556
187 384
)(61 097
126 287
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الذيل طاء1-
الجدول 2
موجز القروض المعتمدة بالقيمة االسمية بحسب العام
(في  31ديسمبر/كانون األول )2016

القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
المجموع

حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق

السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب
السحب

حقوق السحب الخاصة

ت ركاتأسعار
صرفو دة
قوقالس ب
الخاصةمقابل
الدوالر
األمريكي

بتاريخ31
ديسمبر/كانون
األول2016

-

)(971
)(1 610
)(1 355
)(1 004
)(677
)(711
)(271
)(1 336
)(635
)(236

33 486
55 525
46 756
34 634
23 357
24 536
9 349
46 081
21 947
8 179

)(8 806

303 850

بتاريخ31
ديسمبر/كانوناألول
2016

بتاريخ1
يناير/كانون
الثاني
2016

24 902
41 292
34 770
25 756
17 370
18 246
6 952
34 268
16 320
6 082

-

-

24 902
41 292
34 770
25 756
17 370
18 246
6 952
34 268
16 320
6 082

34 457
57 135
48 112
35 638
24 035
25 247
9 620
47 418
22 583
8 415

-

225 958

-

225 958

312 656

-

بتاريخ1
يناير/كانون
الثاني2016
الخاصة
الخاصة
الخاصة
الخاصة
الخاصة
الخاصة
الخاصة
الخاصة
الخاصة
الخاصة

القيمة بآالف الدوالت األمريكية

القروضالملغاة


-

القروضالم


لغاة
-

الجدول 3
هيكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية
(في  31ديسمبر/كانون األول  2016و)2015
(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

فترات االستحقاق

أقل من سنة واحدة
من  2-1سنة
من  3-2سنة
من  4-3سنوات
من  5-4سنوات
من  10-5سنوات
من  15-10سنة
من  20-15سنة
من  25-20سنة
أكثر من  25سنة
المجموع

2016

2015

7 883
7 812
7 812
7 812
7 812
39 059
39 059
36 867
17 926
2 322

8 040
8 038
8 038
8 038
8 038
40 191
40 191
39 107
23 374
4 329

174 363

187 384

الجدول 4

موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية

(في  31ديسمبر/كانون األول  2016و)2015
(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)
نوع اإلقراض
شروط تيسيرية للغاية
المجموع

2016

2015

174 363

187 384

174 363

187 384
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الذيل طاء2-

قائمة المنح

(في  31ديسمبر/كانون األول  2016و) 2015
(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

منح
تسوية القيمة العادلة
مجموع القيمة العادلة لعام 2016
مجموع 2015
تسوية القيمة العادلة
مجموع القيمة العادلة لعام 2015

تحركات 2016

غير المصروف
في1
يناير/كانون
الثاني 2016

قابلة للصرف

المبالغ المصروفة

اإللغاءات

معدل صرف
العمالت األجنبية

68 057

54 910

)(39 270

)(2 717

)(459

74 951

46 402

)(48 204

)(4 223

)(869

الغير مصروف في
 31ديسمبر/كانون
األول 2016
80 521
)(2 467
78 054
68 057
)(1 629
66 428

73
73

الذيل طاء3-

إطار القدرة على تحمل الديون للصندوق وحده

(في  31ديسمبر/كانون األول  2016و)2015
(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

الغير مصروف في 1

يناير/كانون الثاني

الجهة المقترضة أو الضامنة

2016

مشروعات إطار القدرة على تحمل

1 471

الفعلي( /اإللغاءات) 2016

المصروفات 2016

-

الديون بالدوالرات األمريكية

فرق سعر
الصرف

الغير مصروففي
ديسمبر/كانون األول 2016
31

1 971

إطار القدرة على تحمل الديون بحقوق السحب الخاصة

أفغانستان

بنن

بوركينا فاسو

بوروندي
كمبوديا

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد

جزر القمر
الكونغو

كوت ديفوار

جمهورية الكونغو الديمقراطية
إريتريا

إثيوبيا

غامبيا
غينيا

غينيا-بيساو
غيانا

هايتي

كيريباس

قيرغيزستان

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

ليسوتو
ليبريا

مالوي

ملديف
مالي

موريتانيا

نيبال

نيكاراغوا
النيجر
رواندا

سان تومي وبرينسيبي

سيراليون

جزر سليمان

جنوب السودان
السودان

طاجيكستان

تيمور-ليشتي

توغو
تونغا

اليمن

المجموع الفرعي إلطار القدرة على

تحمل الديون بحقوق السحب الخاصة

30 775

34 441

)(8 315

56 901

8 682

-

)(892

7 790

44 625

-

)(2 283

42 342

13 604

40 350

)(9 013

44 941

2 323

-

)(2 092

231

1 614

-

)(773

841

11 819

-

)(1 604

10 215

127

)(127

-

-

1 342

-

-

1 342

18 942

-

)(1 610

17 332

44 620

-

)(4 068

40 552

10 580

-

)(4 733

5 847

13 718

-

)(5 589

8 129

8 994

-

)(3 171

5 823

16 242

-

)(1 421

14 821

3 279

-

-

3 279

-

-

-

-

8 780

-

)(1 060

7 720

1 713

-

)(480

1 233

11 151

-

)(1 696

9 455

7 724

)(250

)(2 941

4 533

2 228

)(247

)(1 049

932

48

-

)(25

23

11 098

-

)(2 810

8 288

1 423

-

)(412

1 011

9 814

-

)(621

9 193

5 047

-

)(1 517

3 530

20 015

15 220

)(4 494

30 741

6 196

)(66

)(1 499

4 631

17 100

-

)(3 293

13 807

10 316

-

)(4 366

5 950

1 310

2 163

)(1 569

1 904

6 171

-

)(3 504

2 667

-

1 550

)(391

1 159

712

-

)(701

11

25 659

)(72

)(7 110

18 477

4 776

6 062

)(3 073

7 765

-

3
7 180
1 430

-

-

3

)(230

6 950

)(673

757

-

14 621
415 747

559 063

14 621

-

405 801

99 024

)(89 078

545 688

133 160

)(119 785

المجموع الفرعي إلطار القدرة على

تحمل الديون بحقوق السحب الخاصة
(المعادل بالدوالرات األمريكية)

المجموع لعام  2016إلطار القدرة

على تحمل الديون بالدوالرات األمريكية

547 159

)(119 785

133 160

74
74

561 034

الذيل طاء3-
الغير مصروف في 1

الجهة المقترضة أو الضامنة

يناير/كانون الثاني
2016

الفعلي( /اإللغاءات) 2016

المصروفات 2016

فرق سعر
الصرف

الغير مصروففي
ديسمبر/كانون األول 2016
31

وحقوق السحب الخاصة
فرق سعر الصرف

)(4 107

مجموع المصروفات في 2016

)(123 892

المجموع لعام  2015إلطار القدرة

على تحمل الديون بالدوالرات األمريكية

556 893

)(125 586

130 318

وحقوق السحب الخاصة

75
75

562 979

الذيل ياء

موجز مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

(في  31ديسمبر/كانون األول )2016
(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

تخفيف الديون المقدم حتى

تخفيف الديون المزم تقديمه كما أقره المجلس التنفيذي

 31ديسمبر/كانون األول 2016

يغطيه الصندوق
البلدان التي بلغت نقطة اإلنجاز

أصل المبلغ

بنن

4 568

1 643

6 211

دولة بوليفيا متعددة القوميات

5 900

1 890

7 790

بوركينافاسو

6 769

2 668

9 437

بوروندي

7 971

2 086

3 074

727

390

2 472

مساهمة البنك الدولي

الديون

الفائدة

الكاميرون

أصل المبلغ

الفائدة

تغطيه

مجموع

تخفيف

3 056

15 975
3 801

جزرالقمر

749

144

577

77

859

2 406

جمهورية أفريقيا الوسطى

9 260

2 875

222

45

321

12 723

تشاد

793

150

634

106

525

2 208

الكونغو

0

99

99

كوتديفوار

1 814

326

2 140

جمهورية الكونغو الديمقراطية

8 334

2 752

إثيوبيا

20 569

5 905

26 474

غامبيا

2 508

619

3 127

غانا

15 585

5 003

20 588

غينيا

7 563

1 530

199

2 235

252

1 464

1 865

1 255

15 385

12 064

غينيابيساو

3 326

1 042

غيانا

1 526

299

1 825

هايتي

1 946

635

2 581

هندوراس

1 077

767

1 844

8 602

ليبريا

90

970

586

6 014

15 483

6 183

306

37

355

مدغشقر

7 810

2 096

مالوي

13 459

3 273

2 280

388

3 164

مالي

6 211

2 431

8 642

موريتانيا

8 484

2 601

11 085

موزامبيق

12 521

3 905

16 426

نيكاراغوا

7 259

943

8 202

9 906

النيجر

9 993

2 628

338

61

رواندا

16 747

5 211

32

6

سانتوميوبرينسيبي

1 384

371

746

107

السنغال

2 247

882

428

22 564

13 448
21 996

639

3 247
3 129

سيراليون

8 304

1 995

جمهوريةتنزانياالمت دة

12 691

4 293

16 984

توغو

2 008

759

2 767

أوغندا

12 449

4 654

17 103

زامبيا

19 169

4 921

24 090

117

877

76
76

731

12 024

الذيل ياء
بوحدات حقوق السحب الخاصة

78 306

252 670

1 875

13 153

13 784

مخصوما منه الفوائد المقبلة غير المستحقة على تخفيف الديون

*

)(4 315

مجموع تخفيف الديون بوحدات حقوق السحب الخاصة
مجموع المعادل بالدوالر األمريكي

359 788

355 473
105 295

339 773

17 685

تسوية القيمة العادلة

)(5 610

في 31ديسمبر/كانون األول2016بالقيمة العادلة

12 075

2 523

8 536

478 011

في 31ديسمبر/كانون األول2015

بوحدات حقوق السحب الخاصة

76 212

241 734

3 158

19 964

16 714

مخصوما منه الفوائد المقبلة غير المستحقة على تخفيف الديون

*

)(7 755

مجموع تخفيف الديون بوحدات حقوق السحب الخاصة
مجموع المعادل بالدوالر األمريكي

334 489

350 027
105 454

27 624

تسوية القيمة العادلة

)(8 550

في 31ديسمبر/كانون األول 2015بالقيمة العادلة

19 074

*

357 782

4 368

بما في ذلك الفائدة التي تغطيها مساهمة البنك الدولي.

77
77

23 127

484 332

الذيل كاف

موجز المساهمات المقدمة لمبادرة تخفيف ديون هايتي

(بتاري  31ديسمبر/كانون األول  2016و)2015

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف وحدات حقوق السحب
الخاصة

2016
مساهمة الدول األعضاء

النمسا
بلجيكا
كندا
الدانمرك
فرنسا
ألمانيا
اليابان
لكسمبرغ
موريشيوس
النرويج
السويد
سويسرا
المملكةالمت دة
الوالياتالمت دة

المجموع الفرعي

الفائدةالم صلة
تخفيفالديونالمقدمة

مجموع الحساب اإلداري للدول األعضاء
لعام 2016

الصندوق
مساهمةالصندوق
الفائدةالم صلة
تخفيفالديونالمقدمة
مجموع الحساب اإلداري للصندوق
المجموع العام
تقلباتأسعارالصرف
مجموع النقدية واالستثمارات في إطار
مبادرة تخفيف ديون هايتي

438
509
2 303
339
1 080
1 480
1 743
178
3
1 066
1 115
637
1 717
5 217
17 825

685
776
3 500
513
1 700
2 308
2 788
280
5
1 626
1 718
962
2 700
8 000
27 561
840
)(15 450

12 951
10 088

15 200
754
15 954
28 905
)(2 867
26 038

2015
المجموع العام

تقلباتأسعارالصرف

مجموع النقدية واالستثمارات في إطار
مبادرة تخفيف ديون هايتي

31 488
)(2 794
28 694

78
78

الذيل الم

قائمة تحليل النفقات التشغيلية للصندوق وحده
(للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر/كانون األول  2016و 31ديسمبر/كانون األول )2015
تحليل للنفقات التشغيلية للصندوق بحسب المصدر الرئيسي للتمويل

(معب ار عنها بآالف الدوالرات األمريكية)

النفقات
مرتبات ومزايا الموظفين
النفقات المكتبية والنفقات العامة
تكاليف الخبراء االستشاريين والتكاليف
األخرى لغير الموظفين
التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة
مجموع 2016
مجموع 2015

أ

النفقات اإلدارية

ب

رسوم مباشرة

ج

مصادر أخرى

المجموع

79 340
23 851

531

1 191
8 748

80 531
33 130

37 060

1

3 050

40 110

-

2 415

-

2 415

140 251

2 947

12 987

156 186

144 682

3 179

9 766

157 628

أ
المرحلة ،وتكاليف خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة.
تشير إلى ميزانية الصندوق العادية ،وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق ،والمبالغ س
ب
رسوم مباشرة على عائد االستثمار.
ج تشمل النفقات الواجبة السداد من الحكومة اإليطالية ،ونفقات اإلنهاء الطوعي للخدمة ،والوظائف الممولة من رسوم الخدمة.

79
79

األوصاف املستخدمة وطريقة عرض املادة في هذا املطبوع ال تعني التعبير عن أي رأي ،بأي حال
من األحوال ،للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي
بلد ،إقليم ،مدينة أو منطقة أو لسلطاته ،أو بشأن حتديد تخومه أو حدوده .ويقصد من عبارتي
االقتصادات «املتقدمة» و«النامية» املالءمة اإلحصائية وال تعبران بالضرورة عن حكم بصدد املرحلة
التي بلغها أي بلد أو منطقة بعينها ،في عملية التنمية.
وميكن إعادة إصدار هذا املطبوع أو أي جزء منه بدون تصريح مسبق من الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية ،شريطة أن ينسب املطبوع أو املستخرجات منه التي أعيد إصدارها ،إلى الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية وأن يذكر عنوان هذا املطبوع في أي مطبوع وأن ترسل نسخة منه إلى الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية.

الغالف:
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