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تنمية القطاع ل  الصندوقستراتيجيةالؤسسي رد إدارة الصندوق على التقييم الم

  الخاص وإرساء الشراكات

  المقدمة–أوال 

القطاع الخاص وإرساء الشراكات تنمية ستراتيجية المؤسسي الترحب إدارة الصندوق بالتقييم  -1

)EB 2011/102/R.8 (مكتب التقييم في الصندوق بما يتماشى مع القرار الذي اتخذه المجلس الذي أجراه 

وتقدر اإلدارة الجهد الذي بذله المكتب في توسيع المنظور . االستراتيجيةوافق على هذه يذي عندما التنف

ليتضمن أداء حافظة الصندوق من المشروعات االستثمارية واألدوات المستخدمة للتقييم المؤسسي 

 .والخبرات المكتسبة من المنظمات اإلنمائية األخرى

للنظر في قد حان على االقتراح الشامل بأن الوقت المناسب ويوافق الصندوق مع مكتب التقييم  -2

 ويعتبر االقتراح باستخدام ،استراتيجية جديدة لالنخراط مع القطاع الخاص ألغراض الحد من الفقر

التوصيات الناجمة عن هذا التقييم والمعلومات الواردة فيه كمدخالت لتطوير استراتيجية جديدة كما هو 

وبناء عليه فسوف يستخدم الصندوق هذه التوصيات والمعلومات عند تطوير .  اقتراحا سلمياًمالئم

 .2011كانون األول /استراتيجية جديدة من المزمع تقديمها إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها في ديسمبر

 توفر هذه الوثيقة موجزا لوجهات نظر إدارة الصندوق بشأن االستنتاجات ،وعلى ضوء ما ورد أعاله -3

 وإشارة إلى كيفية إدخالها لبعض التوصيات المحددة في ،يات التي خرج بها التقييم المؤسسيوالتوص

 .إعداد السياسة المقترحة

  التقدير الشامل لالستنتاجات–ثانيا 

 وبخاصة على ،توافق إدارة الصندوق بصورة عريضة على االستنتاجات التي خرج بها التقييم المؤسسي -4

 : اإلحاطة بها في التقريرالنتائج التالية التي تمت

تتميز المشروعات المصممة في السنوات األخيرة مقارنة بتلك المصممة في أوقات سابقة لها   )أ (

 وبخاصة من خالل إيالء اهتمام أكبر ،توفير ما يلزم على نطاق أوسع لتنمية القطاع الخاصب

 السوق وتعزيز بالمشروعات الصغرى واألعمال الصغيرة الريفية وسالسل قيم السلع وروابط

 اإلنتاجية الزراعية؛
وصل الصندوق أو أنه تجاوز بعض معايير األداء الرئيسية المختارة مما له عالقة بالعمليات   )ب (

 االستثمارية وهي المؤشرات المحددة في إطار نتائج هذه االستراتيجية؛
لقطاع من ا تم تجاوز األهداف الموضوعة في إطار نتائج االستراتيجية ألغراض تعبئة الموارد  )ج (

وقد كان إنشاء مرفق تمويل التحويالت مبادرة  ؛الخاص لصالح المشروعات التي يمولها الصندوق

ضمان تحويل أكثر كفاءة وأنسب توقيتا للموارد إلى لهامة لشراكة أوثق مع القطاع الخاص 

 المناطق الريفية؛
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تيجية القطرية من الجيل  تتضمن حوالي نصف برامج الفرص االسترا،عند القيام بحوار السياسات  )د (

 عالوة على المشاورات ،القطاع الخاصالمتعلق بالجديد إيالء االهتمام إلى حوار السياسات 

 .الواجبة مع كيانات القطاع الخاص في اإلعداد لالستراتيجيات القطرية المقابلة

 تمت وقد كانت إدارة الصندوق مسرورة على وجه الخصوص لمالحظة أن نتائج المشروعات التي -5

ستراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء الشراكات تظهر ال 2005الموافقة عليها بعد تبني الصندوق عام 

 حيث أن الغاية .2005أداء إجماليا أفضل مقارنة بالمشروعات المشابهة التي تمت الموافقة عليها قبل عام 

 هي الترويج ،ي التقييم المؤسسي وكما تمت اإلشارة إليه ف،للمشروعات التي يدعمها الصندوقالوصول 

 أكثر ،لتحقيق نتائج أفضل في الحد من الفقر الريفي على أرض الواقعإلشراك القطاع الخاص كوسيلة 

 .من مجرد دعم تنمية وإشراك القطاع الخاص كهدف بحد ذاته

مجموعة إال أن إدارة الصندوق تدرك أيضا الحاجة إلى تعميق انخراطها مع القطاع الخاص بهدف خدمة  -6

وفي هذا الصدد فإنها توافق .  بصورة أفضل، أي السكان الريفيين الفقراء، المستهدفة األساسيةالصندوق

أيضا على االستنتاجات التالية التي خرج بها التقييم المؤسسي والتي من شأنها أن تساعد على وضع 

 :خريطة لمسار اإلجراءات المستقبلية فيما يتعلق بإدارة حافظة الصندوق

هنالك مجال إلدخال التحسينات على عمل الصندوق في الترويج لسياسة وبيئة مؤسسية موائمة   )أ (

 .لالنخراط مع القطاع الخاص على المستوى القطري
يمكن للمشروعات التي يمولها الصندوق أن تركز بصورة أكبر على دور القطاع الخاص في   )ب (

 . الكامنة المرتبطة بنهج سالسل القيمةويمكن تحقيق المزيد لتحليل المخاطر .البحوث واإلرشاد

االتصاالت للترويج للوصول إلى المعلومات وكذلك يمكن الوصول إلى استخدام أفضل لتكنولوجيا 

 .األسواق
بصورة غير مدمجة ما زالت نتائج المشروعات التي تم تمويلها بموجب مرفق تمويل التحويالت   )ج (

 .مالئمة في العمليات االستثمارية في الصندوق
 من الصناديق الخاصة هنالك بعض األمثلة الملموسة المحدودة للشراكات الستقطاب االستثمارات  )د (

 .والمنظمات الخيرية
 أن تمكنه من االستفادة اما زال الصندوق يفتقر إلى شراكات معرفية مخصوصة التي من شأنه  )ه (

 .من الخبرة التقنية للقطاع الخاص

أدوات استغالل من حتى اآلن أن الصندوق لم يتمكن ب اج القائل بصورة عامة على االستنتوتوافق اإلدارة -7

 وعند الحصول على موافقة الصندوق على سياسة جديدة لتمويل المنح في .مختلفة لتنمية القطاع الخاص

 أثارت إدارة الصندوق وبنجاح جدال عن التمويل المشترك الذي يمكن أن يقدمه ،2009الصندوق عام 

االستنتاج الذي خرج به التقييم المؤسسي بأن على  عالوة على ذلك فقد وافقت ،الصندوق للقطاع الخاص

 .هنالك مزايا للنظر في توسيع سياسة المنح في الصندوق لضمان إشراك أكبر للقطاع الخاص

 وفي حين أن إدارة الصندوق تعتبر أن إيجاد بيئة تجارية إقليمية ،وفيما يتعلق بحوار السياسات اإلجمالي -8

 إال أنها ، مالئمة قد تكون عنصرا هاما إلشراك القطاع الخاص ألغراض الحد من الفقر الريفيودولية
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تدرك أيضا أن الصندوق ال يمتلك إال موارد محدودة للغاية للمشاركة في مثل هذا الحوار لجهة المعرفة 

 .ن الفقراءالمتخصصة أو القدرة على التفاوض للوصول إلى نظام تجارة مفض لصالح السكان الريفيي

 المضي قدما –ثالثا 

 بإعداد ، وكما نصت على ذلك، ستقوم إدارة الصندوق،بما يتماشى مع توصية التقييم المؤسسي -9

نظر فيها المجلس التنفيذي في دورته ي كي ،استراتيجية إشراك القطاع الخاص ألغراض الحد من الفقر

التي خرج بها التقييم المستقل إلعداد مثل هذه  وتعتبر التوصيات .2011كانون األول /المنعقدة في ديسمبر

 . قيمة بالفعل)269الفقرة (االستراتيجية 

 سوف تتبع اإلدارة عملية تشاورية ، وأثناء إعداد االستراتيجية الجديدة،المؤسسيوكما أوصى به التقييم  -10

 وفي حقيقة األمر .نالخارجييو الداخليينللحصول على اآلراء والتغذية الراجعة من كل من أصحاب المصلحة 

 11 في الصندوق من اً موظف18فقد أسست إدارة الصندوق بالفعل مجموعة مرجعية للسياسات مؤلفة من 

 عالوة على ،االستراتيجية الجديدة وللجمع بين اآلفاق المواضيعية واإلقليمية المختلفةلصياغة شعبة مختلفة 

 وقد .ذ ناجع لالستراتيجية الجديدة بعد الموافقة عليها مما هو ضروري لتنفي،خلق الشعور بالملكية الداخلية

مثل (بدأت التشاورات بالفعل وسوف تستمر على مدى عملية اإلعداد مع المؤسسات المالية الدولية األخرى 

مثل ( ومنظمات األمم المتحدة األخرى ،)والبنك الدولي ،الدولية ومؤسسة التمويل ،مصرف التنمية األفريقي

 ، واالتفاق العالمي لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،ة والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذي

 التنمية الدولية في المملكة ووزارةمثل الوكالة الفرنسية للتنمية ( والمنظمات الثنائية ،)وبرنامج األغذية العالمي

ة والوكال، KfW Entwicklungsbank/Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaftالمتحدة و

مثل ( والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،، ومنظمات المزارعين)األمريكية للتنمية الدولية

 ، والمتطوعون المتعاونون على تقديم المساعدة في البلدان األجنبية،المنظمة الدولية لتنمية التعاونيات الزراعية

كوال،  ، وكوكاALTIMA Partnersمثل ( وشركات القطاع الخاص ،)Technoserveوأوكسفام، ومنظمة 

 .)، وغيرها مما سيتم تحديده الحقاUnileverو، Société Généraleو

وفيما يتعلق بالمضامين فسوف يتم األخذ بالعناصر المحددة في الفقرات التالية عند إعداد االستراتيجية  -11

 .المنقحة

 بدءا من : هنالك العديد من المشاركين في القطاع الخاص. للقطاع الخاصتعريف أوضح وأكثر تركيزا -12

الطرف األصغر  والصندوق يعمل مع . والتجار على نطاق صغير حتى أكبر الشركات الدوليةالمزارعين

التجار ومؤسسات والمتوسطة و أي مع صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة ،من القطاع الخاص

ك مثال سياسة الصندوق بشأن لهناف ،ه ابتكر عدة استراتيجيات وسياسات ذات صلةالتمويل الصغري ولكن

 وسياسته ، وسياسته للمشروعات الريفية، وسياسته بشأن االنخراط مع السكان األصليين،االستهداف

قطاع "شراك إلالصندوق كيفية اعتزام  وسوف تركز االستراتيجية الجديدة عوضا عن .للتمويل الريفي

 الشركات الساعية إلى الربح الكبيرة أو المتوسطة المحلية منها ا على أنها كما تم تحديده"لشركاتأعمال ا

 فإن الصندوق سوف يكون حذرا وواعيا ، وفي انخراطه مع قطاع أعمال الشركات.اإلقليمية والدوليةو

عمال بهدف خلق  كذلك فإنه سيتعاون مع هذه األ،لمهمته ولسكانه المستهدفين ولتركيزه االستراتيجي
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 وتحسين الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا وتنشيط االقتصادات ،األسواق لصالح مجموعاته المستهدفة

 .للسكان المستهدفينالريفية على وجه العموم وزيادة فرص العمالة 

بعض المشروعات الحديثة التي يمولها تحاول . تعزيز األدوات الموجودة لدعم تنمية القطاع الخاص -13

استخدام القروض والمنح السيادية الموجودة مع الحكومات التي تعيق صندوق بالفعل الدفع بالحواجز ال

هذه  ويمكن توثيق. المستعدة إلنشاء صناديق أسهم تستثمر في شركات أعمال زراعية متوسطة الحجم

خرى من وهنالك أشكال أ.  وفي حال ثبت نجاحها يمكن تكرارها في مشروعات وبلدان أخرى،الخبرات

الشراكات مع القطاع الخاص التي يتم إرساؤها اآلن بين المشروعات التي يمولها الصندوق واألعمال 

 فعلى سبيل المثال وفي اليمن أثناء . وبخاصة في مجال تنمية سالسل القيمة والتمويل الريفي،الخاصة

ائدة مستديرة في صنعاء في استضافة ممع الحكومة الصندوق اشترك  ،تصميم البرنامج القطري الجديد

 وقد أظهرت هذه .شارك فيها كل من المسؤولين الحكوميين وكبار الموظفين التنفيذيين من القطاع الخاص

 ومارست الضغط على الحكومة للتطرق ،عوائق المختلفة التي تقف في وجه القطاع الخاصالالعملية 

قيمة اإلبقاء على بصورة أعمق يفهم  للقطاع الخاص الفرصة أن ت كذلك فقد وفر.للقضايا المثارة

ويتوقع إنشاء المزيد من هذه الشراكات مع القطاع الخاص أكثر وأكثر في . في العمليةالحكومة انخراط 

 يمكن استخدام المنح لتوفير موارد ،باإلضافة إلى ذلك وبموجب سياسة المنح الجديدة. السنوات القادمة

 األمانة متعددة الجهات المانحة التي تستثمر في شركات المنح لشركات القطاع الخاص أو لحسابات

إذا كان ذلك متماشيا مع أهداف ) فريقي لتحديات المشروعاتمثل حساب األمانة األ(القطاع الخاص 

 شركات ، وبصورة متزايدة، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تتضمن ذخيرة المنح.سياسات الصندوق وغاياته

 وبالتالي توسيع استخدام هذه األداة لدعم قطاع ،للمنحمتلقية القطاع الخاص وحسابات األمانة بحكم كونها 

 . للمجموعة المستهدفة للصندوقالمسانداألعمال الخاص 

برامج الفرص االستراتيجية القطرية كمنصة النخراط أكثر انتظاما مع القطاع وفيما يتعلق باستخدام  -14

هدف من ذلك هو رفع سوية جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة لتصل إلى  فال،الخاص

االستثمار وإدارة مثل (هذه المرحلة المحسنة من االنخراط مع القطاع الخاص على مختلف المستويات 

ة ي ويتوجب على عملية المشاورات لصياغة برامج الفرص االستراتيج.)المعرفة وحوار السياسات

 لجميع برامج الفرص اًالصندوق استعراضيجري في الوقت الحالي . رية أن تشرك القطاع الخاصالقط

 مدى مالءمة منصة الفرص االستراتيجية ، من بين جملة أمور أخرى،االستراتيجية القطرية لديه لتقرير

 المجموعة  وسوف يستخدم هذا االستعراض لتعزيز.القطرية الحالية لالنخراط مع القطاع الخاص المحلي

الشراكات المالية أو المعرفية مع قطاع بالجديدة من برامج الفرص االستراتيجية القطرية فيما يتعلق 

 . وألغراض حوار السياسات دعما لتنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية،الخاصةاألعمال 

رى والمنظمات غير بصورة أكثر نشاطا إلرساء الشراكات مع المؤسسات األخسيتم السعي  .الشراكات -15

 مع القطاع التفاعل مما من شأنه أن يرفد عمل الصندوق في ،الحكومية وشركات القطاع الخاص

ولكن لحوار السياسات فحسب،  وسيتم السعي إلرساء هذه الشراكات ال كمصدر إضافي للتمويل .الخاص

 وهو حاليا بصدد ،الدوليةالتمويل  وقد بدأ الصندوق بالفعل بمناقشات الشراكات مع مؤسسة .والمعرفة

 كذلك .على كل من الصعيدين الوطني والمؤسسيمناقشة اإلجراءات الملموسة معها لتفعيل هذه الشراكة 

الصندوق الشراكات مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومع مصرف التنمية األفريقي وغيره من يرسي 
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من هذه تعلمه  وهنالك الكثير مما يمكن .ةشريكة في صندوق أسهم الزراعة األفريقيالالمصارف األفريقية 

سيعمل الصندوق و ،ذلكب وسيتم إرساء الشراكات الجديدة ما أن تسمح الفرص .الشراكات مع مضيها قدما

 في المساعدة الالستفادة من خدماته Technoserveو أوكسفامأيضا مع المنظمات غير الحكومية مثل 

 وسوف يتحرى أيضا الشراكات المؤسسية .كات في الزراعةالشرأعمال التقنية ومن معارفها في قطاع 

 .تحسين سالسل القيمة لديها مع صغار المزارعينبمع غيرها من الشركات الدولية المهتمة 

إدارة الصندوق إلى إنشاء تميل  ،مرفق منفصل لتمويل تنمية القطاع الخاصوفيما يتعلق بالتوصية بخلق  -16

انظر ( خالل مشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق 2008ام  وقد اقترحت ذلك ع.مثل هذا المرفق

وتدرك إدارة الصندوق بأن . )استجابة الصندوق للدور الناشئ للقطاع الخاص REPL.VIII/4/Rالوثيقة 

السياق الحالي ال يمكن الصندوق إال من االنخراط مع القطاع الخاص بشكل مباشر على المستوى 

، مما ات مستعدة الستخدام مواردها من المنح والقروض لمثل هذه األغراضالقطري عندما تكون الحكوم

تجاوز ي بحيث ال ،د من قدرة الصندوق على االنخراط بصورة مباشرة مع قطاع األعمال الخاصيح

 وحيث أن القطاع الخاص هو .البلدان التي تروج حكوماتها بشكل كامل لمثل هذا االنخراطاالنخراط 

 والمصدر األكبر لفرص العمالة واألسواق والمعرفة واالستثمارات ،م االقتصاداتمحرك النمو في معظ

مع مشروعات القطاع الخاص التي سييسرها مباشرة  فإن العمل بصورة ،واالبتكارات والتكنولوجيا

المرفق المقترح ستسمح للصندوق باالنخراط بصورة مثمرة مع القطاع الخاص في جميع البلدان التي 

 .يعمل بها

ونمت هذه ، أنشأت معظم المؤسسات المالية الدولية بالفعل ذراعا أو دائرة عمليات للقطاع الخاصوقد  -17

الوكالة الفرنسية كتشمل هذه المؤسسات المالية الدولية هي  و.األدوات بالحجم والقيمة على مدى السنوات

 والمصرف ،آلسيوي ومصرف التنمية ا،ومصرف التنمية األفريقي ،)Proparcoمن خالل (للتنمية 

 )الدوليالتمويل على شكل مؤسسة ( والبنك الدولي ، والبنك اإلسالمي للتنمية،والتعميرلإلنشاء األوروبي 

البنى وقطاعات قطاعات المالية الالدولية ركزت على المالية  معظم المؤسسات إال أن. والعديد غيرها

الذي ينحصر في الغالب في (األعمال الزراعية  وبصورة أقل على االستثمار في قطاع ،األساسية والطاقة

باإلضافة إلى ذلك فإن استدامة هذه االستثمارات ليست واضحة على الدوام عندما . )الشركات الكبيرة جدا

 وبما أن .يتم أخذ الصورة اإلجمالية للمخاطر مثل هذه االستثمارات على المدى األبعد بعين االعتبار

 وجعل األسواق تعمل لصالح ،شتمل على تحسين إنتاجية صغار المزارعيناألنشطة الجوهرية للصندوق ت

 فإن إنشاء مرفق مما من شأنه أن يسمح للصندوق بدعم شركات أعمال ، وتوليد العمالة الريفية،الفقراء

القطاع الخاص بصورة مباشرة يمكن أن يوفر األسواق للمدخالت والمخرجات والخدمات والتكنولوجيات 

فدا ممتازا ألدوات إقراض الصندوق ا وسيكون ذلك ر،لمجموعة المستهدفة للصندوقأو الفرص ل

 .السيادية

خدم الزراعة إلى الوصول إلى مما يفي البلدان النامية غالبا ما تفتقر األعمال الخاصة على نطاق صغير  -18

يصل إلى صغار توسيع انتشارها لأو /والتمويل والتكنولوجيات وخدمات تنمية األعمال الضرورية للنمو 

 إلى حد كبير من قبل "محفوفة بالمخاطر" وغالبا ما يتم النظر إليها على أنها .المنتجين الريفيين

م ال من قبل مؤسسات  ألنها ال تخد"الوسط المفقود"المؤسسات المالية التجارية بحيث أنها تدخل في فئة 

من وق ميزة نسبية يمكن له أن يمألها فللصندولذلك . التمويل الصغري وال من قبل المصارف التجارية
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خالل توفير التمويل والمساعدة التقنية وخدمات تنمية األعمال لمثل هذا النمط من األعمال الخاصة على 

 وبدعمه لمثل .السابقة والالحقة الحاسمة للمجموعة المستهدفة للصندوقنطاق متوسط التي توفر الروابط 

، ابعة للقطاع الخاص يمكن للصندوق أن يعمل مع الوسطاء القطريينهذه المنظمات المتوسطة النطاق الت

 . إلفادة عدد أكبر من المستفيدين بأسلوب يتسم بفعالية التكاليفوبالتالي مساعدته

مثل هذا المرفق بصورة منفصلة من الموارد الجوهرية للصندوق من خالل األموال ويمكن تمويل  -19

لدول األعضاء والمؤسسات والمنظمات الخيرية وشركات القطاع التكميلية أو المساهمات الطوعية من ا

 إدارة الصندوق على متابعة ي وفي حال شجع المجلس التنفيذ.)الواجبةللعناية بعد إجراء معمق (الخاص 

تحليل الوثائق ) 2(إجراء دراسة جدوى لمثل هذا المرفق؛ ) 1: ( فإنها ستقوم بما يلي،هذه التوصية

 التوصية بالصيغة ، وبناء على هذا التحليل،غيرها من األحكام القانونية ذات الصلةالمؤسسية للصندوق و

مثل حساب أمانة ثانوي محصور تابع للصندوق ضمن الهيكلية التنظيمية القائمة أو (المؤسسية المناسبة 

 يمكن لهذا دراسة أنماط األدوات والخدمات غير السيادية التي) 3(؛ ) إلى آخره،ترتيب يستند إلى الشراكة

المرفق أن يوفرها لجهة مالءمتها للشركات المستهدفة وما هو مستوى المخاطرة التي يكون الصندوق 

 أو تمويل اتمشروعال ويمكن أن يشتمل ذلك على صندوق أسهم أو على رأس مال ،على استعداد لتحملها

لدراسات ومشاورات طويلة  حاجة ثمة و. أو الضمانات أو المساعدة التقنية من بين أمور أخرىالديون

 إلى )بما في ذلك تحليل مصادر التمويل وتوفير ما يلزم لمواجهة مخاطر مثل هذا اإلقراض وشروطه(

من الجدير بالذكر أن األساس القانوني المختار إلنشاء مثل حسابات األمانة و .وقبل إنشاء المرفق، آخره

ندوق أن يستخدمها لتحقيق أهدافه من الشراكة مع  سيكون لها أثر على نمط األدوات التي يمكن للص،هذه

 .القطاع الخاص ألغراض الحد من الفقر الريفي

وسينطوي إنشاء مثل هذا المرفق على استعراض للهيكلية التنظيمية للصندوق وللموارد البشرية  -20

نطوي ضمنا  كذلك فإنه سي. كما تمت اإلشارة إليه في التقييم المؤسسي،الضرورية إلدارته بصورة مالئمة

على إيجاد جملة جديدة من الوثائق القانونية واإلجراءات المالية وعمليات العناية الواجبة وأطر اإلشراف 

كل بصورة منفصلة عن العمليات الجوهرية للصندوق من هذا المرفق والرصد والتقييم التي تقوم باإلبالغ 

 إذا وعندما يوافق ،ء مثل هذا االستعراضوسيتم إجرا. لمجلس التنفيذياإلدارة العليا للصندوق ومن ا

 وعند تقرير المبالغ الفعلية من الموارد التي ، على إنشاء هذا المرفقالمبدأ من حيثالمجلس التنفيذي 

 : سوف تنظر إدارة الصندوق في العوامل التالية،سيتم استثمارها

ية متعددة مثل التمويل الطلب التنافسي على الموارد المالية والبشرية من قبل مجاالت مواضيع  )أ (

 مكتب كما أوصى به بعض الحاالت  وفي،الصغري والتمايز بين الجنسين والسكان األصليين

  النسبية لكل من هذه المجاالت المواضيعية؛االمزاي ،التقييم
تكاليف ما يتصل به من ر أدوات مختلفة لدعم تنمية القطاع الخاص وبخاصة مرفق التمويل ويتطو  )ب (

 .ومزايا

تحدد سرعة نشوء وتطور األدوات الجديدة مثل مرفق التمويل المقترح في الصندوق مستوى وسوف  -21

 إال أن اإلدارة .الموارد المخصصة لتعزيز شراكة الصندوق مع القطاع الخاص ألغراض الحد من الفقر

للتطرق يشغلها موظفون مناصب ل كما هو واضح من خلقها ،ملتزمة بتعزيز عملها مع القطاع الخاص
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 وستكون هذه المناصب بمثابة جهات االتصال لتوفير المشورة التقنية .مع القطاع الخاصالناشئ لعمل ل

 مع يع دور اتصاالت الصندوقالحاسمة وخدمات استعراض تعزيز الجودة بهدف زيادة أهمية وتوس

ن  كذلك يجب أن تستفيد جهات االتصال م.القطاع الخاص في خدمة المجموعة المستهدفة للصندوق

موظفي الصندوق من إعادة تنظيم وحدة الشراكات وتعبئة الموارد التي يتم النظر فيها حاليا لتعزيز 

 .التركيز على القطاع الخاص والمؤسسات غير الساعية للربح

 وبخاصة ،لتعزيز قدرة موظفي الصندوق سيكون هنالك طلب على موارد إضافية ،وبصورة مشابهة -22

 وسيكون .االنخراط مع قطاع األعمال الخاصةعلى  ،ي البرامج القطريةمدراء البرامج القطرية وموظف

ذلك هاما على وجه الخصوص في مجاالت تحليل وتنفيذ سالسل القيمة واألشكال المختلفة للشراكات بين 

 ويمكن استخدام أدوات مختلفة لالنخراط مع ،)شراكات المعرفيةالبما في ذلك (القطاعين الخاص والعام 

على سبيل (خاص من خالل القروض والمنح السيادية وحوار السياسات وتنمية القطاع الخاص القطاع ال

 وغيره من المؤشرات الخاصة بقطاع الزراعة التي يتم تطويرها ،مؤشر القيام باألعمالالمثال من خالل 

 كذلك يمكن تفصيل برامج التدريب بحيث تناسب االحتياجات. حاليا في مؤسسة التمويل الدولية

 .المخصوصة للموظفين مع األخذ بعين االعتبار السياق القطري الذي يعملون ضمنه


