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  ع الخاصالقطا استراتيجية

   انخراط الصندوق مع القطاع الخاصتعميق
  

 تعميق انخراط الصندوق –إلى النظر في الفقرات المعدلة في استراتيجية القطاع الخاص المجلس التنفيذي مدعو 

 كما هي واردة EB 2011/104/R.4/Rev.1مع القطاع الخاص إلدخالها في الوثيقة التي ستنقح لتصبح الوثيقة 

 .أدناه
 

  مبادئ انخراط الصندوق في شراكات القطاع الخاص: 6 اإلطار -1

ال يمكن بشكل مسبق اختيار شركات القطاع الخاص التي سيعمل معها الصندوق، فاألمر يعتمد على  -2

السياق، وعلى الشركات الموجودة في المناطق الريفية، والفرص التي قد تنشأ، واهتمام هذه الشركات 

وفي بعض المشروعات، يمكن أن يعني .  التي يستهدفها الصندوقنفسها ببناء عالقات مع المجموعات

 مع مطحنة في –ذلك العمل مع محل سوبرماركت كبير في منطقة حضرية؛ وفي مشروعات أخرى 

  :على أن معايير االختيار ستتبع مبادئ االنخراط التالية. الريف

غار المزارعين ومنتجي الريف الفقراء ينبغي أن يكون الدافع األول واألهم للدعم أو الشراكة هو مصالح ص •

واحتياجاتهم في البلدان التي يعمل فيها الصندوق؛ وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يستفيد فقراء الريف رجاالً 

 ونساء من هذا االنخراط كمنتجين أو موردين أو زبائن أو موزعين أو موظفين؛

طرية والدعم القطري للشراكات مع القطاع الخاص بحدود السياق، ينبغي أن تتوفر دالئل على الملكية الق •

 ؛)على النحو الوارد في ورقة الفرص االستراتيجية القطرية أو في تصميم المشروع أو في وثيقة المنحة(

وإذا كانت الظروف في الحاالت التي يتصل األمر فيها بشركات كبيرة أو دولية، على وجه الخصوص،  •

ويقدر هذا االلتزام عن (ركات أن تلتزم بالمعايير االجتماعية والبيئية  يجب على الش،المحلية تسمح بذلك

 2009طريق الحرص الواجب أثناء إعداد المشروع، وهو يستند في حده األدنى إلى الخطوط التوجيهية لعام 

 ؛)للتعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال

 . الصندوق في الشراكةينبغي أن يكون أثر االنخراط مستداماً بعد انتهاء مساهمة •

  

يتمثل أحد الحواجز  .في المناطق الريفيةتعزيز حوار السياسات الرامي إلى تحسين بيئة األعمال  -33

. الكبرى في وجه تنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية في عدم مالءمة السياسات واللوائح الحكومية

في هذا  لدعم بيئة أعمال ريفية أفضلت لديه سيعمل الصندوق على تعزيز جدول أعمال حوار السياسا

فعلى المستوى الوطني، ومن خالل مشروعاته وبرامجه بما . على المستويين الوطني والعالميالمجال 

فيها برامج الفرص االستراتيجية القطرية، يمكن للصندوق أن يدعم قيام بيئة سياساتية أفضل مواتية 

من خالل (إشراك المجموعات التي يستهدفها الصندوق في أعمالها لألعمال في المناطق الريفية لتنشيط و

ويمكن أن يشمل ذلك دعم عمليات أيسر لتسجيل ). سالسل القيمة أو خلق الوظائف أو تقديم الخدمات

األعمال الريفية وإصدار التراخيص والشهادات لها؛ ودعم إنفاذ العقود التجارية بين صغار المزارعين 
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. الريفي الجتذاب استثمارات القطاع الخاص/ وإصالح النظام الضريبي الزراعيوالشركات الخاصة؛ 

وفي حين أن الصندوق قد ال تتوفر لديه القدرة أو الخبرة لدعم قيام بيئة أفضل مواتية لألعمال على 

مستوى االقتصاد الكلي، فإن بوسعه أن يتشارك مع منظمات أخرى تتوفر لديها الموارد والواليات للقيام 

بذلك، من قبيل البنك الدولي أو المؤسسات الثنائية كوكالة التنمية الدولية في الواليات المتحدة والوكالة 

كما يمكنه أن يتعامل مع اللوائح ذات األساس المحلي أو الريفي والتي تتصل . األلمانية للتعاون الدولي

 إعداد برامج الفرص وكمثال على ذلك، يمكن في سياق. بصورة مباشرة بمشروعاته وبرامجه

االستراتيجية القطرية أو تصميم المشروعات مع الحكومات الشريكة، إضافة مكون سياساتي يجعل تمويل 

وقد قام الصندوق بذلك فعالً مما . برامج الصندوق مرهوناً بالتغير في السياسات الحكومية ذات الصلة

لبلدان سن قانون للتمويل الصغري وتغيير قانون ضريبة القيمة المضافة باالقتران نتج عنه في بعض ا

  . بإعادة هيكلة ملكية األعمال الريفية

وعلى هذا األساس، يقترح الصندوق أن يواصل استكشاف الخيارات لدعم المؤسسات الريفية الصغيرة  -43

كاملة جدوى  دراسة 2012جري في عام ويقترح الصندوق أن ي. والمتوسطة خالل السنتين القادمتين

تتضمن نظرة أكثر تعمقاً إلى سوق المؤسسات الريفية  2012/2013سيجري الصندوق تقييما كامال في 

الصغيرة والمتوسطة وتحرياً عن الشركاء المحتملين واألدوات المحتملة واستكشافاً لالعتبارات الخاصة 

 في حلقة 2013على المجلس التنفيذي في عام التقييم لة دراسة الجدوى الكامعرض نتائج توس. بالتنفيذ

ـُتخذ قرار حول كيفية المضي قدماً لدعم نمو المؤسسات . دراسية غير رسمية وفي ذلك الوقت، سي

 .الريفية الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية، بما يتمشى مع والية الصندوق

  تعزيز أدوات الصندوق الموجودة فعالً  - 45

ل عملية االستعراض الداخلي لديه، سيشترط الصندوق أن تتضمن جميع برامج الفرص من خال •

أو /االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج القطاع الخاص كأصحاب مصلحة ألغراض التشاور و

 .التشارك المحتمل على المستوى القطري

الخاص كشريك أو كجهة سيزيد الصندوق عدد مشروعات القروض والمنح التي تتضمن القطاع  •

منح المتنامية التي ستذهب إلى القطاع الخاص، واستنادا إلى الدروس المستفادة من عدد ال. متلقية

للتمويل بالمنح  المنقحة على استعراض سياسة الصندوق  2015في عام ، سيجري العمل واقتراناً بذلك

 .ع القطاع الخاصلضمان زيادة االنخراط معند اللزوم والتوسع فيها  2009لعام 

سيشارك الصندوق بصورة متزايدة في حوار السياسات لتحسين بيئة األعمال الريفية المتعلقة  •

 .بمشروعاته وبرامجه وببرامج الفرص االستراتيجية القطرية

 للمؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطةاستكشاف طرق أفضل لتقديم الدعم   - 48

الخيارات البديلة لتحليل لتقدير تقييما كامال دوى كاملة دراسة ج 2012/2013سيجري الصندوق في  •

مع استبعاد التمويل (التي تمكنه من دعم المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية 

 ).المباشر للمؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة
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وعلى . إلى المجلس التنفيذيم التقييدراسة الجدوى الكاملة  نتائج 2013عام اوائل سيقدم الصندوق في  •

ـُتخذ الصندوق قراراً حول كيفية المضي قدماً لتقديم الدعم لنمو  أساس مداوالت المجلس التنفيذي، سي

المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة، بما يتجاوز ما يمكن تقديمه من خالل أدوات الصندوق 

 .الموجودة فعالً

إلى المجلس  التقييم دراسة الجدوى الكاملة  نتائج 2013عام أوائل ي وكما ورد أعاله، سيقدم الصندوق ف  - 52

بشكل الخيارات المتاحة أمامه لدعم المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة تقرير تقدير التنفيذي بغية 

ديم وقد تتطلب هذه النتائج تنقيح االستراتيجية الراهنة، وفي هذه الحالة سيعاد تق. في البلدان الناميةأفضل 

 .االستراتيجية المنقحة إلى المجلس للموافقة عليها
  


