الصندوق في حملة موجزة

ما هو الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية؟
يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
في املناطق التي يشتد فيها الفقر واجلوع:
في املناطق النائية من البلدان النامية وفي
األوضاع الهشة ،حيث ال يجازف بالعمل إال
عدد قليل من وكاالت املعونة أو املؤسسات
املالية الدولية.
ويعمل الصندوق كأداة حافزة لزيادة
االستثمارات العامة واخلاصة في الزراعة
وتنمية املشــروعات الريفية .ويؤدي عملنا إلى
تقليل الفقر واجلوع وزيادة قدرة ســكان الريف
على الصمود.
والصندوق هو ثاني أكبر مستثمر متعدد
األطراف في العالم في مجال األمن الغذائي
والتغذوي ،وهو أحد أهم املؤسسات متعددة

أين نعمل

 59مشروعا ً جاريا ً
في  20بلدا ً

 2 286مليون دوالر
أمريكي
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منوذج عمل الصندوق

يقــدم الصندوق قروضا منخفضة الفائدة
ومنحا إلى البلدان النامية .كما أنه يحشــد
متويال مشــتركا من الدول األعضاء والبلدان
النامية واملشــاركني في املشروعات أنفسهم.
وقد ســاهمنا حتى اآلن مببلغ  19.7مليار دوالر
أمريكي في شــكل قروض ومنح وحشدنا
مبلغــا إضافيا قدره  27.1مليار دوالر أمريكي من
التمويل املشــترك ومن مصادر محلية .وفي عام
 ،2017مت توجيــه نصف األموال املوافق عليها إلى
أفريقيــا؛ ومت تخصيص  35في املائة للبلدان ذات
األوضاع الهشة.
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آسيا واحمليط
الهادي:

التمويل اجلاري
للصندوق

األطراف العاملة في مجال الزراعة في أفريقيا.
ويضع الصندوق الريفيني الفقراء من النساء
والرجال في قلب أنشطته واستثماراته
ويشركهم كجهات مشاركة في عمليات
التصميم والتنفيذ.

الشرق األدنى وشمال
أفريقيا وأوروبا:
 42مشروعا ً جاريا ً
في  20بلدا ً
 923.2مليون دوالر

أمريكي

التمويل اجلاري
للصندوق
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أفريقيا الشرقية
واجلنوبية:
 41مشروعا ً جاريا ً
في  16بلدا ً

 1 587.5مليون دوالر
أمريكي
التمويل اجلاري
للصندوق

أفريقيا الغربية
والوسطى:

 35مشروعا ً جاريا ً
في  21بلدا ً

 1 195.4مليون دوالر
أمريكي

التمويل اجلاري
للصندوق

أمريكا الالتينية
والكاريبي:
 33مشروعا ً جاريا ً
في  19بلدا ً
 574.7مليون دوالر

أمريكي

التمويل اجلاري
للصندوق

وتبني البحوث أن اســتثمارات الصندوق تقلل
الفقر بنســب تتراوح ما بني  5.6و 9.9في املائة
(مقارنة بنســب تتراوح ما بني  3و 7في املائة
لبرامج التحويالت النقدية).

نحقق النتائج
كيف
ّ

حتويل الزراعة واجملتمعات الريفية

إلى اجملتمعات الريفية حيث يعيش أفقر سكان
العالم .والصندوق من أكبر املقرضني في العالم
الذين يدعمون حصول أصحاب احليازات الصغيرة
على التمويل والتكنولوجيا والتأمني ووصولهم
إلى األسواق.

ـتمل النتائج املبلغ عنها في عام
وتشـ
على ما يلي:
ـون من املدخرين الطوعيني؛  61في
 16.1مليـ

2017

يعتمد حوالي  2.5مليار شخص على املزارع
الصغيرة .وتربط املشروعات التي يدعمها الصندوق
 7.7مليون مقترض نشط من مؤسسات
صغار املنتجني باألسواق واخلدمات بحيث ميكن أن
التمويــل الصغري التي يدعمها الصندوق؛ 65
يزرعوا محصوال أكبر ويحققوا دخال أعلى.
في املائة منهم من النساء

ـتمل النتائج املبلغ عنها في عام
وتشـ
على ما يلي:
تدريــب  2.5مليون شخص على ممارسات

2017

وتكنولوجيات إنتاج احملاصيل

إدارة  3ماليني هكتار من أراضي موارد امللكية
املشتركة بطريقة محسنة
بناء واســتصالح  14 000كيلومتر من الطرق

متكــن  91 000مشروع صغري من احلصول على
خدمات ترويج األعمال

تدريــب  1.9مليون شخص على اإلدارة اجملتمعية

شــكلت نسبة النساء  50في املائة من
األشخاص الذيــن حصلوا على خدمات من
املشروعات التي يدعمها الصندوق
املناخ والبيئة

يتحمل املزارعون أصحاب احليازات الصغيرة
والسكان الريفيون اآلخرون وطأة تغير املناخ.
ويضع ارتفاع منسوب مياه البحر ،وحاالت
اجلفاف والعواصف والفيضانات األكثر حدة
ضغوطا على النظم اإليكولوجية التي يعتمد
عليها املزارعون .ويشجع الصندوق إنتاج األغذية
املستدام بيئيا .ويقوم بتعميم املناخ والبيئة في
جميع أرجاء حافظته .وقد أنشأ الصندوق برنامج
التأقلم لصالح زراعة أصحاب احليازات الصغيرة
وهو أكبر قناة في العالم ملوارد التأقلم اخلاصة
بزراعة أصحاب احليازات الصغيرة.

التمويل واألسواق

تعتبر اخلدمات املالية أساسية للنمو والقدرة
على الصمود .ولكن نادرا ما تصل هذه اخلدمات

املائة منهم من النساء

في املائة من حافظة الصندوق

تخصيــص
للتمويل الريفي.
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املرأة والتغذية

إن النساء من املساهمني الرئيسيني في
االقتصادات الزراعية والريفية ،إال أنهن من بني
أكثر أفراد اجملتمعات الريفية تهميشا  -وغالبا ما
يفتقرن إلى إمكانية الوصول املباشر إلى األصول ،أو
السلطة في منازلهن ومنظماتهن ومجتمعاتهن
احمللية .ونحن نساعد النساء الريفيات على
حتقيق قدر أكبر من املساواة مع الرجال ومزيد من
السيطرة على حياتهن وأصولهن.
كما يساعد متكني املرأة على احلد من سوء
التغذية املزمن لدى األطفال .ومن املرجح أن
تنفق النساء أكثر من الرجال دخلهن على الغذاء
والتعليم .ويزيد الصندوق جهوده الرامية إلى
حتسني النظم الغذائية واحلالة التغذوية للسكان
الريفيني الفقراء من خالل التعليم والزراعة
املراعية للتغذية.

العمل مع الشباب

هناك حوالي  1.2مليار شاب في العالم .ويعيش
معظمهم في مناطق ريفية .وتزيد احتماالت
بطالتهم مرتني إلى ثالث مرات مقارنة بالبالغني،
كما تزيد احتماالت أن يكونوا فقراء .ويتعني أن
توفر املناطق الريفية فرص عمل الئقة للشباب
حتى ال يضطروا إلى الهجرة بحثا عن عمل.
ويتيح النهج التشاركي للصندوق وخبرته
القطرية الواسعة ميزة نسبية للصندوق في
العمل مع السكان الضعفاء ،وال سيما في
املناطق الريفية النائية وفي األوضاع الهشة.

بناء املؤسسات:

نحن نعمل على تعزيز القدرة املؤسسية الوطنية واحمللية لتحسني تصميم مشروعات
التنمية وإجنازها وأثرها .ويعمل الصندوق أيضا على زيادة وجوده على أرض الواقع لبناء
شراكات أقوى ،حتقق نتائج أكبر.
وتؤدي املشروعات التي نقوم بتمويلها إلى تعزيز السياسات الوطنية وتضخيمها.
ونعمل عن كثب مع وزارات املالية والزراعة لضمان أن ميتد دعمها إلى املزارعني أصحاب
احليازات الصغيرة ،وأن يصل اإلنفاق العام إلى أفقر الناس.

مهمة فريدة

إن الصندوق أكثر قنوات اجملتمع الدولي التي توجه االستثمارات بشكل مباشر إلى املزارعني
األسريني أصحاب احليازات الصغيرة ومتول التنمية الريفية.
ويشكل الصندوق ،الذي أنشئ في عام  ،1977شراكة مبتكرة بني أعضاء منظمة
البلدان املصدرة للنفط (أوبك) ،وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي،
وبلدان نامية أخرى .واليوم ،هناك  176بلدا ً من الدول األعضاء في الصندوق.
ومن خالل الشراكة ،نحفز على زيادة االستثمار في التنمية الريفية ،ونعمل على
إقامة عالقات مفيدة للجميع بني مختلف األطراف العاملة في مجال التنمية والسكان
الريفيني الفقراء أنفسهم .ونحن نعمل عن كثب مع وكاالت األمم املتحدة األخرى ،وال
سيما الوكاالت املوجودة في مركز األمم املتحدة لألغذية والزراعة في روما .ونحن نقيم
شراكات أيضا مع القطاع اخلاص؛ ومراكز البحوث الزراعية؛ واملنظمات غير احلكومية،
ومنظمات اجملتمع املدني ،وال سيما املنظمات التي متثل املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة
والسكان الريفيون.
ويجلب الصندوق وجهة نظر املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة وأصحاب املشروعات
الريفيني للتأثير على مداوالت السياسات الدولية .ونساعدهم أيضا على بناء قدراتهم من
أجل املشاركة في عمليات السياسات والتأثير عليها.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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