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  توصیة بالموافقة

التوصیات المتعلقة بالصك المنشئ لبرنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیفالمجلس التنفیذي مدعو للموافقة على 

وملحق هذه الوثیقة.20إلى 5على النحو الوارد في الفقرات من في الصندوق

  

  الصك المنشئ لبرنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف

  األهداف واألساس المنطقي –أوال

المتعلقة بالصك  EB 2012/105/R.28دورته الخامسة بعد المائة في الوثیقةنظر المجلس التنفیذي خالل- 1

المستردة التكالیف. والحظ المجلس أن هذا الصك مقترح مبتكر سیساعد على التقنیةالمنشئ لبرنامج المساعدة 

خدمات المالیة الوفاء بالتزامات التجدید التاسع للموارد فیما یتعلق بتكمیل موارد الصندوق من خالل أداء ال

انخراط . واتجهت النیة أیضًا إلى االمتثال إلى استراتیجیة ووظائفهوالتقنیة بما یتفق مع أهداف الصندوق

والتي )EB 2011/102/R.3/Rev.1البلدان المتوسطة الدخل التي اعتمدها المجلس التنفیذي (معالصندوق 

التكالیف. وطلب عدد من أعضاء المجلس مزیدًا من تدعو إلى إنشاء برنامج للمساعدة التقنیة المستردة 

المعلومات، ال سیما بشأن ما یلي:

  أهداف البرنامج؛  )أ(

  المستهدفة المتوخاة؛المجموعات  )ب(

  قدرة الصندوق الداخلیة على تنفیذ المقترح؛  )ج(

  للبرنامج؛المتوخاةالمالیة اآللیات  )د(

لي ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة.تكامل البرنامج مع عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدو   (ه)

وعقب مناقشة المقترح، قرر المجلس إرجاء الموافقة على الصك المنشئ لبرنامج المساعدة التقنیة المستردة - 2

. 1التكالیف إلى الدورة الحالیة حتى یتسنى تعمیق محتوى الوثیقة وٕاثرائها بالمعلومات

المتوسطة الدخل اختالالت إقلیمیة واسعة وال تزال توجد فیها جیوب وتشهد االقتصادات النامیة في البلدان - 3

جغرافیة یتفشى فیها الفقر، وبخاصة في المناطق الریفیة والجبلیة. ویزداد طلب البلدان المتوسطة الدخل

على الدعم التحلیلي المستمر في القطاعات الفرعیة أو المجاالت المواضیعیةاألعضاء في الصندوق

. ویقدِّم الصندوق في الصین وٕاندونیسیا والفلبین 2(االستهداف والمساواة بین الجنسین والتمویل الریفي وغیرها)

                                                     

1
(متاحة في 20-18، الفقرات 4، قرارات ومداوالت الدورة الخامسة بعد المائة للمجلس التنفیذي، الصفحة EB 2012/105/INF.8الوثیقة 

).https://webapps.ifad.org/members/eb/105/docs/EB-2012-105-INF-8.pdfهذا الموقع: 
2

.EB 2011/102/R.3/Rev.1البلدان المتوسطة الدخل، معوفقًا لما جاء في الوثیقة المتعلقة بانخراط الصندوق 
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ره على والفقر، وأثدعمه للبحوث التي تتناول تأثیرات الوقود الحیوي على التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي 

لومبیا والمكسیك وجمهوریة فنزویال البولیفاریة من المستوى األسري. وطلبت بالفعل بلدان مثل البرازیل وكو 

الصندوق أن یقدِّم المزید من خدمات المشروعات والخدمات التقنیة والمنتجات المعرفیة بالتوازي مع ما یقدمه 

من تمویل لبرامجها في مجال التنمیة الریفیة.

التوصیات 2011التي ُعقدت في مایو/أیار المجلس التنفیذي في دورته الثانیة بعد المائة أقروبناًء على ذلك، - 4

EBالدول المتوسطة الدخل (الوثیقةمعالمتعلقة بانخراط الصندوق  2011/102/R.3/Rev.1،( ووافق على أن

مع البلدان المتوسطة الدخل وبلورة نهج تقوده البلدان وتدفعه قوى انخراطهالصندوق في حاجة إلى مواصلة 

نتجات اإلقراضیة والمعرفیة التي یمكن أن تهم الدول األعضاء المتوسطة الدخل الطلب لتوفیر مجموعة من الم

المقترضة وغیر المقترضة التي تتفاوت أوضاعها تفاوتًا كبیرًا. وتم االتفاق كذلك على أن یقوم الصندوق 

والبحوث، بتطویر خدمات معرفیة، مثل المساعدة التقنیة المستردة التكالیف، والمشورة على صعید السیاسات،

لمتوسطة الدخل. والتحلیل، وتكوین الشراكات، وتیسیر التعاون بین بلدان الجنوب لكل بلدانه األعضاء ا

بشأن وضع صك یمكِّن الصندوق من تقدیم مساعدة تقنیة اً مقترحضمن هذا اإلطارعرض هذه الوثیقةوت

لیة األخرى في إدارة خدمات من هذا النوع. مستردة التكالیف. ویستفید المقترح من خبرة المؤسسات المالیة الدو 

األهلیة والمجموعة المستهدفة-ثانیا

البلدان المؤهَّلة لالستفادة من المساعدة التقنیة المستردة التكالیف هي كل الدول األعضاء في الصندوق من - 5

ض من الصندوق ترغب . وبالرغم من أن الدول األعضاء المتوسطة الدخل التي لم تعد تقتر 3القائمتین باء وجیم

على األرجح في الحصول على هذه الخدمة وتقدر على سداد تكالیفها، ال یوجد أي سبب الستبعاد الدول 

األعضاء األخرى في القائمتین باء وجیم من الحصول على المساعدة إذا طلبت ذلك.

وقد یشمل العمالء: - 6

 الحكومات (بما فیها حكومات الوالیات والمقاطعات) والمؤسسات الحكومیة؛

.المصارف اإلنمائیة الوطنیة والمشروعات المملوكة للدولة

وسوف یقبل الصندوق سداد تكالیف المساعدة التقنیة المقدمة إلى البلدان المنخفضة الدخل من بلدان ثالثة أو - 7

4جهات مانحة أخرى.

المستردة التكالیف باإلضافة إلى موارده التقنیةوسوف یقدِّم الصندوق كل خدماته في إطار برنامج المساعدة - 8

.العادیة

                                                     

3
ق. بالمعنى الوارد في اتفاقیة إنشاء الصندو “ دول أعضاء نامیة”یفترض أن هذه الدول األعضاء 

4
  قد یكون ذلك على سبیل المثال أساسا للتعاون بین بلدان الجنوب. 
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أنواع المساعدة-ثالثا

وسوف تتاح مجموعة واسعة ومرنة من خیارات المساعدة التي ،یتوقف نطاق الخدمات على احتیاجات البلدان- 9

معرفته ودرایته الفنیة بدعم تنمیة زراعة الحیازات الصغیرة. المتمثلة فيمیزة الصندوق النسبیة تستند إلى 

ویمكن أن تشمل خیارات المساعدة ما یلي:

 خدمات المشورة التقنیة (مثل تصمیم البرامج واإلشراف علیها، واشتراك القطاع الخاص مع أصحاب

الحیازات الصغیرة)؛

لصالح أصحاب “ ذكیة مناخیاً ”الریفیة (مثل تطویر ُنهج المشورة السیاساتیة في قطاع الزراعة والتنمیة

الحیازات الصغیرة)؛

 الزراعة؛مجالالتنسیق بین المانحین/القطاع الخاص/القطاع العام في

؛تقییم األثر وٕادارة النتائج في قطاع الحیازات الصغیرة

الدراسات والخدمات التحلیلیة؛

.بناء القدرات، بما في ذلك تقدیم التدریب

وتقدم هذه الخدمات أیضا مجانا، كما هو الحال في أنشطة الصندوق االعتیادیة في الدول األعضاء -10

التقنیة المستردة التكالیف، سیكون باإلمكان توفیر خدمات مماثلة لبلدان المقترضة. وبموجب مبادرة المساعدة

. تكالیفالخارج برنامج الصندوق االعتیادي بناء على الطلب وعلى أساس استرداد 

اآللیات التقنیة-رابعا

ستقدَّم كل المساعدات التقنیة المستردة التكالیف وفقًا لإلجراءات التشغیلیة المعمول بها في الصندوق، بما فیها -11

استعراض الجودة التقنیة والخطوط التوجیهیة االئتمانیة. وسوف یقدِّم الصندوق الخدمات المتفق علیها 

المجاالت الفنیة حسب االقتضاء. باالشتراك مع خبرائه التقنیین وباالستعانة باالختصاصین في 

وسوف یتضمن كل مقترح یعرض على رئیس الصندوق للموافقة علیه من خالل نائب رئیس الصندوق المساعد -12

لبرامج وكبیر الموظفین المالیین معلومات تتعلق بما یلي:شؤون ال

تقدیمها، والنتائج التي المجال المقترح للتحلیل أو المشورة، والخدمات والمخرجات المحددة المطلوب   )1(

  یتوقع أن تسفر عنها المهمة؛

الصلة بأُطر التخطیط الوطنیة/استراتیجیة التنمیة (أو الحد من الفقر) في البلد المعني، واألولویات   )2(

االستراتیجیة للصندوق (بما فیها برنامجه للفرص االستراتیجیة القطریة وخطته اإلقلیمیة المتوسطة 

  اء)؛األجل، حسب االقتض

  المخاطر التي ینبغي النظر فیها وأي تدابیر سیتم اتخاذها للتخفیف من أثر تلك المخاطر؛  )3(

  أسماء الموظفین و/أو الخبراء االستشاریین الذین سیقدمون الخدمات؛  )4(

مدة وقیمة العقد.  )5(
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خاضعة لالعتبارات ستكون طلبات الحصول على المساعدة التقنیة المستردة التكالیف من البلدان األعضاء -13

التالیة عند تقریر المضي في تقدیمها:5والمعاییر

دان المتوسطة الدخل عندما یكون البلد غیر مقترض أو توقف عن لللبسیتم إعطاء األفضلیة)1(

االقتراض من الصندوق.

عندما یكون نطاق الخدمات ضمن المیزة النسبیة للصندوق وقدراته ومهمته.)2(

تي تقترض بشروط تیسیریة للغایة، یمكن النظر في تقدیم لالدخل اوفي حال البلدان منخفضة )3(

المساعدة التقنیة المستردة التكالیف فقط في حال لم تكن هذه الخدمات متوفرة أصال، أو یمكن 

توفیرها، ضمن نطاق برنامج الصندوق على المستوى القطري.

تعلیقات العمیل وتقییم جودة وأثر وسوف یعد في غضون ستة أشهر من انتهاء النشاط تقریر موجز یشمل-14

الخدمات. وسیتم بعد ذلك إبالغ المجلس التنفیذي بالمساعدة التقنیة المستردة التكالیف وما حققته من نتائج 

من المجلس التنفیذيإلى بالغ وسوف یسلط اإلوذلك في التقریر السنوي عن الفعالیة اإلنمائیة للصندوق.

الضوء على أیة قضایا تتعلق بتنفیذ في السنتین إلى الثالثة األولىلیة اإلنمائیة التقریر السنوي عن الفعاخالل 

، بما یتناسب مع مرحلة تجریبیة.ساعدة التقنیة المستردة التكالیفمدرة البام

االستعانة بالشركاء الرئیسیین في تقدیم ) 1(وسوف یتغلب الصندوق على القیود التي تحد من قدراته من خالل-15

فیها ال یمتلكعدم تقدیم خدمات في المجاالت التي ) 2(وبخاصة منظمة األغذیة والزراعة؛الخدمات،

.أي قدراتالصندوق 

التكامل مع الخدمات المقدمة من البنك الدولي ومنظمة األغذیة والزراعة -خامسا

الدعم الذي یقدمه في تمیزمن السمات التيتقدیم خدمات من البنك الدولي مقابل رسوم سمة أساسیةیعتبر-16

شكل خدمات معرفیة إلى دوله األعضاء المتوسطة الدخل. ومن المتصور بالتالي أن یواصل الصندوق والبنك 

. وبینما سیركز المقدمة مقابل رسومالدخل وطبیعة الخدمات ةالدولي تنسیقهما الوثیق بشأن البلدان المتوسط

وسینصب تركیزه تحدیدًا على أصحاب الحیازات الصغیرة، سیركز الصندوق على قطاع الزراعة والتنمیة الریفیة 

البنك الدولي على مجموعة من القضایا األكثر تنوعًا. من ذلك مثًال أن المواضیع التي ستعالج في أوروبا وآسیا 

، والمساعدةللقطاع العام، وٕاصالح االستثمارالوسطى ستشمل ما یلي: اإلبالغ المالي، واالستعراض الوظیفي 

وتنظیم وتمویل الرعایة الصحیة.التعلیمالتقنیة في مجال خدمات 

ویعمل الصندوق بالفعل في تعاون وثیق مع منظمة األغذیة والزراعة في تقدیم خدمات تقنیة من مركز -17

الصندوق لتمویل تلك الخدمات. من سواًء من خالل عقود تقنیة محددة أو ِمنح التقنیةاالستثمار والُشعب 

بدعم تنمیة زراعة الحیازات الفنیةفي معرفته ودرایتهالمتمثلة ذه الخدمات میزة الصندوق النسبیة وتكمِّل ه

الصغیرة. ولذلك فإن مواصلة تقدیم الخدمات التقنیة من منظمة األغذیة والزراعة في إطار المساعدة التقنیة 

(والمالیة) المحددة، وسیدعم جدول التقنیةاإلجراءاتالمستردة التكالیف المقترحة من الصندوق سیسیر وفق 

الوكاالت التي تتخذ من روما مقرًا لها.المقدمة منأعمال الخدمات المشتركة 

                                                     

5
  ستستمر إدارة الصندوق في استعراض االعتبارات والمعاییر وٕاخطار المجلس التنفیذي تبعا لذلك.
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اآللیات المالیة-سادسا

بین الصندوق تُبرم سیجري تنظیم اتفاقات المساعدة التقنیة المستردة التكالیف من خالل اتفاقات قانونیة منفصلة -18

والجهة (الجهات) المتلقیة للخدمات. وسوف یشكل العقد الذي یتم التفاوض بشأنه مع العمیل األساس القانوني 

الرسوم على أساس استرداد تحتسبالذي یستند إلیه تقدیم خدمات المساعدة التقنیة المستردة التكالیف. وسوف 

غیر المباشرة المتكبدة.كامل التكالیف بحیث تشمل كل التكالیف المباشرة و 

وسوف یشمل العقد معلومات عن الفواتیر تتضمن التفاصیل األساسیة المتعلقة بالعقد: اسم الُشعبة مقدمة -19

العمیل التكلفة بتحمیلالُشعبة مقدمة الخدمةتقوم. وسوف الذي ترسل إلیه فواتیر العمیلعنوان الالخدمة و 

بتحویل ، وستقوم دائرة العملیات المالیةهفاق علیه في العقد المبرم معالفعلیة للخدمات المقدمة حسب ما یتم االت

لخدمة كجزء من عملیة الرصد المعتاد للمیزانیة. المیزانیة إلى الُشعبة مقدمة ا

وسوف تستلم وتدار أي أموال مقدمة من األعضاء أو األطراف الثالثة لدعم برنامج المساعدة التقنیة المستردة -20

لإلجراءات القائمة حالیًا في الصندوق بشأن األموال المتممة.التكالیف وفقاً 

التوصیة-سابعا

وعمًال على تزوید كل األعضاء بخدمات تقنیة مستردة التكالیف بناًء 6تلبیة الحتیاجات البلدان المتوسطة الدخل-21

على اعتماد الصك على طلبها وفي حدود قدرات الصندوق، توصي إدارة الصندوق المجلس التنفیذي بأن یوافق 

أعاله وملحق الوثیقة.20إلى5منحسب ما هو مبین في الفقرات

                                                     

6
).EB 2011/102/R.3/Rev.1حسب ما جاء في الوثیقة المتعلقة بانخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل (
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  الصك المنشئ لبرنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف

  إن المجلس التنفیذي،

(الصندوق) هو الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة إلى أن الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة إذ یشیر 

  والمنشأة لتمویل مشروعات التنمیة الزراعیة وبرامجها في البلدان النامیة؛

هدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافیة تتاح للتنمیة ”إلى أن اتفاقیة إنشاء الصندوق تنص على أن كذلكوٕاذ یشیر 

  ؛“ةالزراعیة في الدول األعضاء النامی

ینص على أنه -عملیات متنوعة -من اتفاقیة إنشاء الصندوق 7من المادة 3أن البند وٕاذ یأخذ في االعتبار

باإلضافة إلى العملیات المذكورة في مواضع أخرى من هذه االتفاقیة، یجوز للصندوق أن یمارس ما یكون ضروریًا، ”

  ؛“تستتبعها عملیاتهتحقیقًا لهدفه من األنشطة الثانویة والصالحیات التي 

بشأن التجدید التاسع لموارد الصندوق الذي ینص في القسم 35- /د166أیضًا قرار مجلس المحافظین یراعيوٕاذ 

یشجع المجلس التنفیذي ورئیس الصندوق خالل فترة تجدید الموارد على اتخاذ التدابیر الالزمة ”عاشرًا منه على أن: 

ه نحو تحسین رفاه السكا ن الریفیین لتعزیز الدور التحفیزي للصندوق في زیادة نسبة التمویل الوطني والدولي الموجَّ

الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتكمیل موارد الصندوق باستخدام قدرته على أداء الخدمات المالیة والتقنیة، بما في 

ذلك إدارة الموارد والقیام بدور الوصي المؤتمن على تلك الموارد، بما یتفق مع هدف ووظائف الصندوق. ولن تظهر 

  ؛“الخدمات المالیة في حسابات الصندوقالعملیات التي ینطوي علیها أداء تلك

  هذا الصك المنشئ لبرنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف، على أن یبدأ العمل به فورًا. یقر ویعتمد 

  أحكام عامة-المادة األولى 

ة وسیاساتیة المساعدة التقنیة المقدمة بموجب برنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف هي مشورة مهنیة تقنی

  یقدمها الصندوق على أساس استرداد التكالیف. 

  األهلیة-المادة الثانیة 

یقدِّم الصندوق المساعدة التقنیة المستردة التكالیف إلى الدول األعضاء النامیة بناًء على طلب الحكومات -1البند 

  واستنادًا إلى قدرة الصندوق على تقدیم الخدمات المطلوبة.

ل الموافقة على المساعدة التقنیة المستردة التكالیف بموجب هذا الصك، یتعیَّن أن یكون الصندوق قب-2البند 

مقتنعًا بأن الدولة العضو الطالبة للمساعدة تبذل الجهود لتعزیز إنتاجها الوطني من األغذیة بصورة مستدامة وفقًا 

  لسیاسات اإلقراض ومعاییره في الصندوق.

ندوق على طلب للدخول في ترتیب بموجب هذا الصك إذا كان لدى الدولة العضو الطالبة ال یوافق الص-3البند 

  التزام مالي متأخر تجاه الصندوق.

لدول األعضاء فیما یتعلق بصیاغة السیاسات والخطط م خبراء الصندوق المشورة والدعم إلى ایقدِّ -4البند 

مواضیعیة ومحددة، وفي بناء قدرات المؤسسات العامة وشبه اإلنمائیة المؤسسیة، وفي إجراء دراسات وتقدیم خدمات
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، وفي أي نشاط آخر یقع ضمن الرصد والتقییمالحكومیة وتدریبها، وفي اإلشراف على المشروعات وتنفیذها، وفي 

  الفنیة.وخبرتهوالیة الصندوق 

  إدارة برنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف-المادة الثالثة 

یفوِّض المجلس التنفیذي سلطته إلى رئیس الصندوق للموافقة على المشروعات بموجب صك إنشاء برنامج - 1البند 

  المساعدة التقنیة المستردة التكالیف.

في حال موافقة رئیس الصندوق على تقدیم المساعدة على أساس استرداد التكالیف، تسدد الدولة العضو - 2البند 

المساعدة للصندوق وفقًا لألحكام والشروط المفصلة في اتفاقیة تعقد بین الصندوق تكالیف هذه الطالبة للمساعدة 

  والدولة العضو المعنیة.

رهنًا بأحكام هذا الصك، ُیطبِّق الصندوق في إدارته لبرنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف نفس -3البند 

  قیة إنشاء الصندوق. القواعد المنطبقة على تشغیل موارد الصندوق وفقًا التفا

على أساس استرداد كامل التكلفة بحیث تشمل كل التكالیف المباشرة وغیر المباشرة الرسومُتحتسب -4البند 

  المتكبدة.

ُیطبق الصندوق في إعداد التقدیرات السنویة لمیزانیة البرنامج والرسوم المفروضة، نفس القواعد المنطبقة -5البند 

  ندوق وفقًا للوائح الصندوق المالیة.على تشغیل موارد الص

  


