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 نوصذة
بإطار االنتقال مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالمعلومات اإلضافية الواردة ف: القسم الرابع من العمل المعنية  مجموعة -1

 هذه الوثيقة.

عالوة على ذلك، ُيرجى من مجموعة العمل تحليل العناصر الرئيسية الت: ستعالجها استراتيجية التمويل المشترك  -2
، على النحو الوارد ف: القسم السابع وحسب ما هو وارد بإيجاز أدناه. وتقترح اإلدارة مراعاة ما يل: ليهاوالموافقة ع

 االستراتيجية:ف: 

  على النحو  –دور الصندوق  تأتيدتحديد رؤية واضحة للصندوق ف: سياق التمويل المشترك من أجل
  .للتمويل اإلنمائ:مجمع ت -ف: نموذج العمل  المتوخى

 الصلة بين الهيتل الالمرتزي للصندوق والتمويل المشترك إبراز. 

  للتعريفإبراز الدور القوي للمناقشات على مستوى برامج الفرص االستراتيجية القطرية وتصميم المشروعات 
 المتوقعة. مستويات التمويل المشتركب

  ترشاد أيضًا بالتقييمات واالس ،خبرة الصندوق وسائر المصارف اإلنمائية متعددة األطراف مناالستفادة
 المتصلة بالتمويل المشترك الت: أجراها الصندوق والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف األخرى.

 واستقصاء داخل:جماعات الترتيزالمستمدة من  النوعية واآلراء ،من نتائج التحليل التم:   ةاالستفاد ،، 
 . ومقابالت مع الموظفين التشغيليين ف: روما وف: الميدان

 على النحو المبيَّن ف: التحليلين  ،الترتيز على مختلف مصادر التمويل المشترك الت: تحرتها عوامل مختلفة
 توضيح مصادر التمويل المشترك الت: ينبغ: إيالؤها األولية.و  التم: والنوع:

  األنسب للصندوق.  طرائق التمويل المشترك وطرح توصيات بشأن الطرائق مختلفتقييم 

  باتخاذ خطوات لتعزيز قياس التمويل المشترك العين: والمقدَّم من القطاع الخاص. التوصية 

 أهداف التمويل المشترك المؤسسية إلى المستوى  وصولف: العوامل والفروق اإلقليمية ف: توجيه  النظر
 من خالل برامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى المستوى القطري.وصولها اإلقليم: وتذلك 

 المشترك ليس فقط توسيلة لتعبئة تمويل إضاف:، بل واألهم من ذلك هو االستفادة من  التمويلة مراعا
 الشرتاء. التتميلية الت: يتمتع بها خبرةالالمعرفة و 

  ف: عمليات الصندوق الت: قد تتون مطلوبة لنجاح تنفيذ االستراتيجية. التغييراتتحديد 

  دراج خطة عمل ُتحد   علىالترتيز د بوضوح األدوار والمسؤوليات داخل الصندوق لدعم التنفيذ وا 
 رصد النتائج.لخطط االستراتيجية، وتذلك 

 لمقدم إلى مجموعة العمل ا بالشتلاألهداف اإلقليمية اإلرشادية  ف:المؤسسية  األهداف تعميمنهجية م إدراج
 منها. والمعتمد
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 فيذذ نالمولز ال

 الرئذسذة رسائلال  - ألف

 اتجاهاً  2014إلى عام  1995من عام  الممتدة فترة العشرين عاماً خالل لصندوق ل شامللاالمشترك التمويل  يظهر -1
 خالل فترةللتمويل المشترك  نسبةأعلى  تتحققوقد الصندوق. التجديد الثامن لموارد الفترة الت: يغطيها من  متناقصاً 

 شر لموارد الصندوق أصعب دورة لتجديد المواردالتجديد العا فترة بدوتالتجديد الثامن لموارد الصندوق، ف: حين 
 ادفع قد أزمة الغذاء، باإلضافة إلى ،2012و 2010 عام: اإلنمائ: الدول: ما بين يتون السياق وقد. حتى اآلن

من  تما تانت المساهماتالتجديد الثامن لموارد الصندوق. بالتمويل المشترك االستثنائ: الذي سجل ف: فترة 
 خاللللتمويل المشترك  أيضا مصدرا هامافق اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: حساب أمانة المر 

 .(ألف-أوالً لقسم . )انظر االتجديد الثامن لموارد الصندوقفترة 

نسبة  بتحريك قليلة رئيسية وتقوم بلدان ،بينها وفيما األقاليم داخل المشترك التمويل مستويات ف:تبيرة  فروق توجدو  -2
 .(باء-القسم أوال)انظر  تمويل المشتركال

 على التحليل نتائج وستساعد .لصندوقل المحل: والدول: التمويل المشتركمحرتات  لتحديدأجري تحليل تم: و  -3
االلتزام ذي الصلة  مع يتفق بما الصندوق ف: األساس لوضع استراتيجية وخطة عمل التمويل المشترك إرساء

 .1للتجديد الحادي عشر

من قبل والخصائص المحددة  ات،عو والمشر  ،انلنتائج عدة متغيرات ذات داللة إحصائية تتعلق بالبلدحددت او  -4
 .التال: النحو على )انظر القسم ثانيا( لصندوقا

  ستان حجم  وتذلك، ضعفوال ،مستوى الدخل، واألداء المؤسس: الريف:، والهشاشةأبرز األمور المهمة من
 ؛الريف

 ؛لتعبئة الموارد ذات أهمية ،شراتات موسعة على القائمة رةتبيال اتعو مشر ال أن تبين 

 ة حافظف: الو  المشروعات الت: يديرها مدير برنامج قطري، باستخدام ،مع البلد لصندوقعالقة ا تنطوي
 تبير. ثرأ على ،مباشر غير مؤشرت

مؤشر الضعف الخاص  درجاتو  ،بين أداء القطاع الريف: للبلد قوي ارتباطعالقة  وجود تبينعالوة على ذلك، و  -5
 )انظر القسم ثالثا(. والتمويل المشترك ،بالصندوق

 علىال يمتن تطبيق نفس المتطلبات  إذ، واألقاليم البلدان بتباين  تبايناألولية اتباع نهج م النتائج تقتض: ولذلك -6
 . واحدة دخل فئة مستويات تل

                                                      
1
 تااللتزامامصفوفة ، تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، الملحق األول: GC 41/L.3/Rev.1 الوثيقة انظر  

طارها الزمن:جراءات القابلة للرصد الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقواإل  .، وا 
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والمستفيدين والشرتاء  اتلعينية من الحتومالمساهمات المحلية ا تسجيلأهمية  اآلن حتى الصندوق يؤتدلم و  -7
 ما وهو، الصندوق تاريخ مر على اتالمساهم ههذمثل إلى التقليل من شأن  هذا أدىو . عنها واإلبالغ المنفذين
 ات.عو يتون مهما ف: بعض المشر أن  يمتن

 ،راحل التصميمت واضحة ف: متوجيهاقدم ه: تالمحل: العين:. و المشترك التمويل  بشأننية تقمذترة  وأعدت -8
 بطريقة عنها واإلبالغ ،وقياسها ،لمساهمات العينيةا تسجيلدورة حياة المشروع بشأن  أثناءوالمراجعة  ،والتنفيذ
 .استراتيجية وخطة عمل التمويل المشترك ف: الصندوقة ف: ذتر الم وسُتدرج.  منهجية

يبذل الصندوق جهودا تبيرة لتسجيل  وبينما .متعددة أبعاد على الخاص القطاع مع الصندوق انخراط وينطوي -9
 من بأقل التقدير إمتانية، ما زال ينبغ: معالجة الخاص القطاع من مشروعاته تجتذبها الت:ات المساهم بيانات
 (.سادساً )انظر القسم  التأثيرات التحفيزية لرصد جهود بذل وينبغ: ،الحقيقية القيمة

التم: التحليلين استراتيجية التمويل المشترك إلى نتائج  ستعالجها :التالعناصر الرئيسية  تستند أن اإلدارة وتقترح -10
 .السابعوالنوع: وأن تدرج ف: القسم 

 النالذة خطواتال   -با  
 ه: التالية الخطوة ستتونالمساهمات العينية،  بشأننية تقالمذترة ال فيهاالدراسات والتحليالت، بما  من انطالقاً  -11

التزامات التجديد  من التزام باعتبارهما بوضعهما طولب اللتين -يجية وخطة العملالستراتل وضع الصيغة النهائية
 .إجراءات التصميم والتنفيذ الجديدة ف: اإلسهاماتبما ف: ذلك المدخالت  -الحادي عشر لموارد الصندوق
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 ةوالعفاصر الرئذسذة السنرانذلذضعن نحلذل النموذل المشنرك  اإلاايذة المفبثقةالفنائج 
 يي الصفدوق وذل المشنركالنم

 الخليذة

 عشر السبعةلتحديات التنمية الت: يواجهها العالم على النحو المبين ف: أهداف التنمية المستدامة  التصدي يتطلب  -1
، يتعين تجميع االستثمارات من جميع األنواع من مصادر متعددة، 2030خطة التنمية المستدامة لعام  ف: المحددة

 ين الوطن: والدول:، بما ف: ذلك الموارد العامة والخاصة على السواء.وتعظيمها على الصعيد

 على أنف:  الصندوق لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق عمل يتمثل أحد االتجاهات الرئيسية ف: نموذجو   -2
برنامج القروض المستهدف الطموح ل لتعزيز أثره بما يزيد عن المستوى ،يصبح محفزا للتمويل اإلنمائ: أن الصندوق

 وضعت وبالتال: .مليار دوالر أمريت: 3.5والمنح لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الذي تبلغ قيمته 
المستهدف لفترة التجديد العاشر  نسبة المستوىمن  صعوداالمستهدف للتمويل المشترك،  للمستوى 1:1.4 نسبة

 .1:1.2 لموارد الصندوق البالغة

خطة عمل ب مصحوبةاستراتيجية  بإجراء تحليل للتمويل المشترك ووضعهذا الهدف، التزم الصندوق  تحقيقل ودعماً  -3
(، وتحديد أشتال مختلفة من التمويل 1:0.8، والمحل:: 1:0.6من التمويل المشترك )الدول::  1:1.4لتحقيق نسبة 

غ عن التمويل البإل، وتحسين الرصد وااتمي تحديد المساهمات العينية المشترك والمنهجيات الحتسابها، بما ف: ذلك
2."الخاص من القطاع ستثمارلالالصندوق  تعبئةقياس تحسين حسب المصدر وفئة البلدان، و بالمشترك 

 

 سبلأفضل  فقط يحدد أنالصندوق  يود ال إذ، ف: الصندوق النتقالاإطار التمويل المشترك ف: سياق  وُيناقش -4
ما ينبغ: أن تتون عليه المساهمة  أيضاً  يحدد وأنها اإلنمائية المحددة، بل البلدان على التصدي لتحديات مساعدة

 بصورة متماستة. اإلنمائيون الشرتاء بها يتعاون أن ينبغ: الت: والطريقةالعادلة لبلد ما، 

واسعة  مشاورةبمعلومات نوعية جمعت من خالل  وتستتمل تحليل التمويل المشترك،  نتائج وثيقةهذه ال عرضتو  -5
 االنتقال، بإطار المعنية العمل لمجموعة األول االجتماع طلب على بناء الوثيقة،مع الموظفين. وتعرض  طاقالن

 وخطة العمل المتصلة بها. المشترك التمويل استراتيجية ستعالجها الت: الرئيسية العناصر

 نموذل المشنرك للصفدوقالاألفماط النارذخذة يي بذافات  - أوال

 المشنرك حسب دورة نلدذد المواردنموذل ال - ألف
ي تحقق خالل دورات تجديد ذنسبة التمويل المشترك المحل: والدول: للصندوق المتوسط تطور  1يبين الشتل  -6

الموارد األربع الماضية. وقد تم تسجيل أعلى نسبة تمويل مشترك إجمالية ف: فترة التجديد الثامن لموارد الصندوق 
المحل:. وتم تحقيق أعلى نسبة للتمويل المشترك الدول: خالل فترة التجديد السابع لموارد مدفوعة بالتمويل المشترك 

                                                      
 .1انظر الحاشية  2
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االستثنائ: ف:  المشترك مبلغ التمويل إلىالتجديد الثامن لموارد الصندوق فترة الذروة ف: يمتن إسناد و الصندوق. 
ر . وباإلضافة إلى ذلك، وف  2012-2010الفترة خالل  الناجم عن أزمة الغذاء الدوليةإقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية، 

، الذي تمت تعبئته ف: للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: )حساب األمانة اإلسبان:( حساب األمانة اإلسبان:
 خالل هذه الفترة. معتبراً  دولياً  مشترتاً  ، تمويالً 2011عام 

 1 الشتل
 نلدذد الموارد فسبة النموذل المشنرك حسب دورة

 
 2018مارس/آذار  21تمويل المشروعات االستثمارية بتاريخ  بياناتالمصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية؛ 

 

 نموذل المشنركاإلقلذمذة يي ال اتيروقال - با 

لصندوق. ف: انسب التمويل المشترك المحل: والدول: للشعب اإلقليمية الخمس متوسط أدناه  2يقارن الشتل  -7
قليم أمريتا الالتينية والتاريب:، ف: ، سج  2017-1995ى الفترة ما بين وبالنظر إل ل إقليم آسيا والمحيط الهادي، وا 

المتوسط، أعلى نسبة تمويل مشترك محل:. والبلدان الرئيسية الت: دفعت التمويل المشترك المحل: ف: إقليم آسيا 
(، 1:0.88(، وجزر الملديف )1:1.46الصين )(، و 1:1.54الهند ) :البلدان متوسطة الدخلوالمحيط الهادي ه: 

فع التمويل المشترك المحل: من وف: إقليم أمريتا الالتينية والتاريب:، دُ  (.1:0.67ش )ي(، وبنغالد1:0.82والفلبين )
توادور )و (، 1:0.91) البوليفارية فنزويالجمهورية و (، 1:1.79األرجنتين )و (، 1:1.88البرازيل )قبل   ،(1:0.91ا 

 .(1:0.76اي )وباراغو 

قليم أفريقيا  2014-1995فترة السجلت أعلى نسب تمويل مشترك دول: ف:  -8 ف: إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية، وا 
الذي تانت صعبة بالنسبة إلقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية  ماضيةالغربية والوسطى. غير أن السنوات الثالث ال

ريقيا الغربية والوسطى على أدائه. ومن جهة أخرى، شهد إقليم آسيا ، بينما حافظ إقليم أفاتبير  اانخفاض سجل
 والمحيط الهادي تحسنا تبيرا.

 التجديد العاشر التجديد التاسع التجديد الثامن التجديد السابع

0.53 المحلي 0.86 0.71 0.58

0.59 الدولي 0.51 0.56 0.21

1.12 المجموع 1.37 1.26 0.79
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 نسبة التمويل المشترك بحسب الدورة
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مدغشقر و (، 1:1.34أنغوال )و (، 1:3.88) 3إسواتين:والبلدان الخمسة الرئيسية ف: إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية ه::  -9
وف: إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، أعلى  (.1:0.97بوروندي )و (، 1:0.99)المتحدة تنزانيا جمهورية و (، 1:1.33)

 ،(1:1.02والنيجر ) ،(1:1.06وغامبيا ) ،(1:1.13وغانا ) ،(1:1.51توغو ) نسب التمويل المشترك الدول: ه: ف:
. خالل الفترة المتوسطف: إقليم أمريتا الالتينية والتاريب: أدنى نسبة تمويل مشترك دول: وسجل  .(1:0.85ومال: )

. ومن المعوقات الرئيسية األخرى لتعبئة قليمالمانحين ف: اإل اتالتقلب التبير ف: مساهمإلى جزئيا  ن مرد ذلكوتا
 ،األولويات الوطنية من قضايا التنمية الريفية إلى الحضرية ف: تحولالأمريتا الالتينية والتاريب:  إقليمالموارد ف: 

 .ةتزايدم حضرعملية ت قليمشهد اإليحيث 

 2 الشتل
  2017-2015و 2014-1995 المحلي والدولي حسب اإلقلذم خالل الينرنذن منوسط فسب النموذل المشنرك

  

 

 

 2018مارس/آذار  21تمويل المشروعات االستثمارية بتاريخ  بياناتالمصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية؛ 

 نلااات اإلقلذمذة يي النموذل المشنركاال  - لذم 
ويظهر التمويل . المحل: داخل الشعب اإلقليمية الخمس المشترك أدناه اتجاهات ف: نسب التمويل 3ل يبين الشت -10

أمريتا  ف: جميع األقاليم باستثناء إقليم هابطاً  اتجاهاً  2017و 1995 ف: الفترة ما بين عام: المشترك المحل:
 هذا يخف: اتجاهاً  غير أن؛ والمحيط الهاديإقليم آسيا متوسط ف: العلى ف: األ :هالنسبة و  .الالتينية والتاريب:

مرور الوقت مع  تمويل مشترك محل: استقراراً أتثر  إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبيةشهد و مرور الوقت. مع  اً ابطه
 .منخفضاً بق: متوسط القيمة المطلقة  أنعلى الرغم من 

ات ف: الحفاظ على موارد محلية تبيرة مع صعوب إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، واجه 3تما يتضح من الشتل و  -11
من و . هذا االتجاه ،لبلدانل العالية هشاشةالو  ،مرور الوقت. فمن ناحية، قد تفسر الظروف االقتصادية المقيدة للغاية

                                                      
 إسواتين:مملتة ، غيرت مملتة سوازيلند اسمها ليغدو  2018أبريل/ نيسان  19بتاريخ  3
 

آسيا 
والمحيط 
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الشرق 
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 والوسطى

0.72 المتوسط المحلي 0.36 0.85 0.56 0.39
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 (2014-1995) متوسط نسب التمويل المشترك
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 والوسطى

0.80 المتوسط المحلي 0.71 0.81 0.72 0.51
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حيث أن معظم البلدان ذات دخل منخفض، تبيرة، تحديات إنمائية قليم يواجه اإلأن ناحية أخرى، يمتن اعتبار 
 .العامة المحدودة اتتنافس على الميزانيالت: تالمبادرات التنموية و  اتعو بير من المشر عدد ت لديهاو 

 3 الشتل
 2017-1995 المحلذة النموذل المشنرك يي فسب ةاإلقلذمذ اتاالنلاا

 
 ذلك ويتيح، التقلبات هذهمعالجة  ينبغ:الدول: على مر السنين. و المشترك عالية ف: التمويل  اتتقلب يمتن مالحظة -12

حيث  – والتغيرات المؤسسية المانحة،من حيث خصائص المشروعات وأنواع الجهات  –أيضا فرص تعلم هامة 
 .بشتل تبير المشتركالتمويل  تحسنت نسب

إقليم باستثناء  قاليمف: جميع األ الهبوط نحو 2017-1995 الفترةخالل  الدول: المشترك نسب التمويل واتجهت -13
ف:  بلغالتمويل المشترك الدول: مستوى  أن غير(. 4)انظر الشتل  2014-2007 ف: الفترةلتاريب: اأمريتا الالتينية و 

 أمريتا الالتينية والتاريب:. إقليمف:  له مستوى أدنىالمتوسط 
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 4 الشتل
 2017-1995 الدولياالنلااات اإلقلذمذة يي فسب النموذل المشنرك 

 

 

 لصفدوقأفواع اللهات المشاركة يي نموذل مشروضعات ا -دال 
 ،المحل: من الحتومات المشترك ف: المائة من مجموع التمويل 94السنوات العشرين الماضية، جاء على مدى  -14

السنوات لتمويل المشترك المحل: خالل فترة ة لاإلجماليالنسبة  تانتوالمؤسسات المالية المحلية. و  ،والمستفيدين
 .0.72 العشرين

تما هو مبين أدناه وضع خرائط للجهات  الممولةنوع الجهات حسب  الدول:و  المحل: المشترك التمويلتوزيع  يدعمو  -15
استنارة ف: تعبئة  مما يساعد الصندوق على اعتماد نهج انتقائ: أتثر الهتمام الرئيسية،مع مجاالت ا المانحة
 .الموارد
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 5 الشتل

 2014-1995 - الفسبة اإللمالذة للنموذل المشنرك المحلي

 .2017أتتوبر/تشرين األول  10ف:  المشروعات االستثماريةبيانات تمويل ، نظام المنح والمشروعات االستثماريةالمصدر: 

والحتومية الدولية الت: تقدم  ،والثنائية ،الدول: مدفوعا أساسا بالمنظمات متعددة األطراف المشترك تان التمويلو  -16
 ف: المائة من مجموع المساهمات الدولية. 83حوال: 

ف: المائة من المساهمات من منظمات  58ولة بالتحليل، جاءت نسبة الفترة المشمعلى مدى تما تان متوقعا، و  -17
على المستوى اإلقليم:، جاءت المساهمات متعددة األطراف الرئيسية من المؤسسة الدولية و متعددة األطراف. 

 .البرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:و  ،ومصرف التنمية األفريق: ،ومرفق البيئة العالمية ،للتنمية

الوتالة الفرنسية  وبصفة رئيسية ،ف: المائة من التمويل المشترك 17بنسبة ساهمت المنظمات الثنائية المانحة و  -18
 .المنظمة الهولندية للتنمية، وحساب األمانة اإلسبان:، و للتنمية

ألمانة تما ف: حالة حساب ا ،استقطاب التمويل المشترك المجمعأن تما أتدت المناقشات األولية داخل الصندوق و  -19
بدال من التمويل المشترك ف: مشروع واحد، يوفر مصدرا أفضل وأتثر استقرارا  ،ومرفق البيئة العالميةاإلسبان:، 
 للموارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

9 7.8 7 

2.4 

22.4 

7.6 

19 

14 

61 

3 
0.5 0.3 2 

-5

5

15

25

35

45

55

65

المؤسسات المالية  المستفيدون
 المحلية
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 (من المجموع)% المبلغ اإلجمالي  (بماليين الدوالرات األمريكية)متوسط المبلغ 

 لالمعد الجهات الممولة

 0.13 المستفيدون

المؤسسات المالية 
 المحلية

0.10 

 0.43 الحكومات

القطاع الخاص 
 المحلي

0.02 

المنظمات المحلية 
 غير الحكومية

0.004 

 0.002 منظمات غير ربحية

 0.02 كيانات محلية أخرى

التمويل  مجموع
 المحلي المشترك

0.72 
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 6الشتل 
 2014-1995 –الفسبة اإللمالذة للنموذل المشنرك الدولي 

 

 

 

 

 

 

 نحلذل محركات النموذل المشنرك: األسلوب والفنائج -ثافذا 

 المفهلذة - ألف

يرتز الجزء و يتمثل الهدف من هذا التحليل ف: تحديد العوامل الت: تؤثر على أداء الصندوق ف: التمويل المشترك.  -20
مشروع ف: مرحلة التصميم. من قبل شرتاء العتمد الملتزم به األول من التحليل على بيانات التمويل المشترك الم

والمبلغ لتزم به عند االعتماد بين حجم التمويل المشترك الم اتز التحليل على فحص الفروقف: الجزء الثان:، يرت  و 
 من الالحقة النسخة ف:سيتم تضمين هذا الجانب الثان: و الفعل: الذي تم صرفه خالل فترة عمر المشروعات. 

 .لتقريرا

تتمثل الخطوة األولى ف: إجراء تحليل تم: باستخدام و . التحليل جزأي من جزء تل ف: خطوتين من نهج ويستخدم -21
تتمل الخطوة الثانية التحليل التم: بالمعلومات و واإلحصاءات الوصفية.  ،وتحليل االتجاهات ،نماذج االنحدار

ومستشاري  ،ديين اإلقليمييناالقتصاالخبراء ن المناقشات مع المخبرين الداخليين الرئيسيين مثل الناجمة عالنوعية 
 .افظو الح

 ةهدفمستويات مستمع نهج اإلدارة ف: تحديد  واءممساهمات محلية ودولية لتتإلى بيانات التمويل المشترك  وتصنف -22
سنوات. ثالث يتم احتساب نسب التمويل المشترك سنويا استنادا إلى متوسط متحرك لمدة و منفصلة لهذين الجانبين. 

متعددة  المصارف اإلنمائيةة ف: النسب مقارنة بالممارسات الحالية ف: ناشز ة بتخفيف القيم التتميز هذه الطريقو 
 األطراف األخرى.

 ول.األ ف: الذيل ،ومصدر البيانات نحدار،نموذج اال عنترد تفاصيل و  -23

 النسبة الجهات الممولة

 0.09 المنظمات الثنائية

 0.001 االئتمانيةالمؤسسات/الصناديق 

 0.04 المنظمات الحكومية الدولية

 0.30 المنظمات متعددة األطراف

 0.002 المنظمات غير حكومية

 0.0004 المنظمات غير الربحية

 0.06 المؤسسات أخرى

 0.001 منظمات القطاع الخاص

 0.01 المنظمات اإلقليمية

 0.02 وكاالت األمم المتحدة

 0.52 مجموع الدولي
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 والفنائج الهامةالرئذسذة خنذار المنغذرات ا - با 

 ،صلة بالبلدمتلمعونة تعتمد على المتغيرات االقتصادية التلية الف: حين أن معظم الدراسات المتعلقة بتخصيص ا -24
لى حد ما بالمتغيرات المتصلة بالمشروع من أجل تسجيل هذه األبعاد الثالثة إلطار تخصيص المعونة،   توسعوا 

هذه الدراسة اإلطار المشترك عن طريق إدراج متغيرات تحت السيطرة المباشرة للصندوق. وستتون هذه الميزة 
 استراتيجية التمويل المشترك. من أجلالمميزة مصدرا رئيسيا للمعلومات 

 منصلة بالبلدالالمنغذرات  - لذم
 مسنوى الدخل

؛ طريقن ع رصدهدخل البلدان. الجانب األول يتعلق بحالة الفقر ويتم  ىمستو  جوانب من جانبان االعتبار ف: يؤخذ  -25
أو بلد متوسط الدخل من ، بلد منخفض الدخل: ( حالة الدخل2) ( نصيب الفرد من الدخل القوم: اإلجمال:؛1)

سالسل الزمنية ال انحدار، تؤتد نتائج امتوقع تانتما . و أو بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا، الشريحة الدنيا
مع رتبط بشتل إيجاب: ي، على حد سواء لدخلا ةفئ، و الدخل القوم: اإلجمال:بالدخل، معبرا عنه  أن المقطعية
 المحل:. المشترك التمويل

تشير و . ما الناتج المحل: اإلجمال: تمؤشر لألداء االقتصادي لبلد ف: نموالوالجانب الثان: من مستوى الدخل هو  -26
يتم تسجيل التأثير و الدول:.  المشترك البيانات إلى أنه تلما ارتفع نمو الناتج المحل: اإلجمال:، ارتفع التمويل

لمحل:. وقد يتمثل أحد التفسيرات لهذه النتيجة ف: أن البلدان ذات الناتج المحل: اإلجمال: المعاتس على التمويل ا
 احتياجات التمويل من الميزانية الوطنية. مما يحد منالمتنام: تجذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة، 

الت حجم التأثير المقدر لتل متغير. ام  . وتمثل المع1ترد نتائج تأثير الدخل على التمويل المشترك ف: الجدول و  -27
 المحل:المشترك التمويل انخفاض نسبة يؤدي إلى  الدخل ةمنخفضال انبلدتون البلد ف: فئة ال، على سبيل المثال

 ف: المائة. 29 نسبةبما يقدر بـ

 1 الجدول
 منغذرات الدخل

 

 العوامل القطرية                                             

 النسبة الدولية النسبة المحلية متغيرات ال

المعامل األثر 
أ
المعامل األثر )%( 

أ
 

     تأثير الدخل

**2 + الدخل القومي اإلجمالينمو 
 

 (0.012)  غير مهم 

 0.02 غير مهم ***(29)  - البلدان المنخفضة الدخل

 *(0.35)  - ***34 + البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

 **0.03 + ***(3)  - لناتج المحلي اإلجمالينمو ا

 لقيمة التزايدية المطلقة للنسبة.النسبة الدولية ف: شتل المستوى. وبالتال: فإن المعامالت تتون ف: ا ُتحددأ 
 .نسب مئويةبالت تتون النسبة المحلية ف: شتل لوغاريتم:، وبالتال: فإن المعام   وتحدد

 (.p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***وى الداللة اإلحصائية للمعامل )مالحظة: تشير النجمة )*( إلى مست
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 السكان

)يقاس تنسبة  يينستان الريفالوحجم  ،تستخدم التثافة الستانية )الت: تقاس بعدد الستان ف: تل تيلومتر مربع( -28
 .المحل: والدول:المشترك  التأثير الستان: على التمويل رصدمئوية من مجموع الستان( ل

ذو ر يأثتللتثافة الستانية أن  حجم الستان، فإن التحليل يظهرزيادة . بما أن الحاجة تزداد مع ية السكافذةالكثا -29
 مع الدراسات السابقة. ىتماشبما يالدول:،  المشترك على التمويل داللة إحصائية

ستان اليفية، فإن حجم أن معظم الفقراء ف: البلدان النامية يعيشون ف: المناطق الر نظرا إلى . ذونسكان الرذيال -30
 .المحل: المشترك تؤتد البيانات توقع تأثير سلب: لحجم الستان الريفيين على التمويل. و يرتبط بحالة الفقر يينالريف

 2الجدول 
 منغذرات السكان

 القطرية لالعوام                                            

 النسبة الدولية النسبة المحلية المتغيرات

 المعامل األثر المعامل )%( األثر 

     تأثير السكان

 ***0.00084 + 0.022 غير مهم الكثافة السكانية

 0.008 غير مهم 5.1 غير مهم النمو السكاني

 (0.00132)  غير مهم **(0.7)  - السكان( السكان الريفيون )% من مجموع

     

 (.p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***صائية للمعامل )مالحظة: تشير النجمة )*( إلى مستوى الداللة اإلح

 حالة الهشاشة

تنبؤية مدرجة ف: النموذج، أي تصنيف  مؤشراتهشاشة البلد على التمويل المشترك من خالل ثالثة  تأثيرر يقد   -31
جمال:  طبيعيةوحدوث توارث  4،"تعان: من أوضاع هشة على أنها "البلد  لستان اعدد ف: البلد )عدد المرات(، وا 

 المتضررين من التوارث الطبيعية.

أقل  هوالمحل:، والذي المشترك بالتمويل  سلبياً  االفتراض القائل بأن الهشاشة ترتبط ارتباطاً  نحداريؤتد تحليل االو  -32
من و . الت: ال تعان: من أوضاع هشةهشة منه ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع ف: البلدان  ف: المائة 30بنسبة 

 الدول:. المشترك التمويلبى، ترتبط الهشاشة بشتل إيجاب: ناحية أخر 

غير العدد اإلجمال: لألشخاص المتأثرين بالتوارث الطبيعية، ب إيجابياً  ارتباطاً  أيضاً  الدول: المشترك التمويل ويرتبط -33
 العالقة ليست مهمة. أن

لد ما من الصراعات أو من التعرض يتون أقل بتثير عندما يعان: ب الدول:المشترك التمويل تظهر البيانات أن و  -34
 ،المخاطريتعلق ب بعداً وتشير هذه النتيجة إلى استنتاج مفاده أن الهشاشة تتضمن التبير للتوارث الطبيعية. 

ف: حين أن البعد و مختلف.  بشتلالمعونات األجنبية  خصيصؤثر على تعلى السواء، وينسانية اإل واالحتياجات
 ر سلب:.ثألها المخاطر المرتبطة بها و  الدول:، فإن الهشاشة المشترك التمويل على إيجاب:له تأثير  اإلنسان:

                                                      
4
 .اع الهشةبشأن األوض منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديحسب القائمة المنسقة ل  
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 3 الجدول
 منغذرات الهشاشة

 العوامل القطرية                            

 النسبة الدولية النسبة المحلية المتغيرات

 المعامل األثر المعامل )%( األثر 

     تأثير الهشاشة

 0.169 غير مهم ***(30.4)  - هشة ي من أوضاععانت ا  بلدإذا كانت 

 1.81e-09 غير مهم **3.12e-07 + األشخاص المتأثرون بالكوارث الطبيعية

 *(0.0221)  - ***2.30 + حدوث الكوارث الطبيعية

 **(0.287)  - (0.105)  غير مهم صراع على صعيد الدولة

 (.p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***ئية للمعامل )مالحظة: تشير النجمة )*( إلى مستوى الداللة اإلحصا

 العوامل المنصلة بالمشروع - ثالثا

 لتنمية.لوالقطاع، بأهمية استراتيجية عندما يتعلق األمر بتعبئة أموال  ،ع، مثل الحجمو تتسم خصائص المشر  -35

عن توزيع مبالغ التمويل  قبةنظرات ثاحجم المشروع. وترد ف: الذيل الثان:  تأثيرترد أدناه النتائج المتعلقة بو  -36
 وعات الشامل.المحل: والدول: ف: قطاع المشر المشترك 

 حلم المشروع

 مليون دوالر 18.8=  >)الميزانية اإلجمالية  إلى صغيرة اتعو عن طريق تجميع المشر يدرج متغير حجم المشروع  -37
(، وتبيرة أمريت: مليون دوالر 49.12 > اإلجماليةالميزانية  > أمريت: مليون دوالر 18.8(، ومتوسطة )أمريت:

 :يعتمد هذا التصنيف على التوزيع التال:(. و أمريت: مليون دوالر 49.12=  <)الميزانية اإلجمالية 

 ف: المائة( 25) أمريكيمليون دوالر  18.8=  >= الميزانية اإلجمالية  المشروع الصغذر

 أمريكي مليون دوالر 49.12 >اإلجمالية الميزانية  > أمريت: مليون دوالر 18.8=  المشروع المنوسط

 في المائة( 75) أمريكي مليون دوالر 49.12=  <= الميزانية اإلجمالية  المشروع الكبذر

 اتعو المشر من محل: أقل بتثير مشترك الصغيرة تميل إلى جذب تمويل  اتعو التحليل بوضوح أن المشر يظهر و  -38
ه المشاورات الداخلية بشأن تأثير الحافظة األتبر، وتدعو إلى وتتماشى هذه النتيجة مع ما أظهرت األتبر حجما.

 اعتماد نهج برامج: ف: انخراط الصندوق مع البلدان النامية.

 4الجدول 
 منغذرات المشروع المخنارة

 العوامل المتصلة بالمشروع                                       

 النسبة الدولية النسبة المحلية متغيرات ال

  المعامل األثر المعامل )%( األثر 

     حجم المشروع

 **(0.22)  - ***(0.3)  - حجم المشروع الصغير

 (. p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مالحظة: تشير النجمة )*( إلى مستوى الداللة اإلحصائية للمعامل )
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 العوامل المنصلة بالصفدوق - ألف
 ،إيجاب: أو سلب: ،محتملة تضع المؤسسة ف: موقف مميز مؤسسيةمل صلة بالصندوق ه: عوامتالمتغيرات ال -39

 ية المدعومة.تنمأو برامج ال اتعو مشر ن أجل الموارد مستقطاب ال

قطرية ووجود متاتب  ،وملف مديري البرامج القطرية ،ها شروط اإلقراضالنظر فيومن بين العوامل الت: تم  -40
 وعدد الشراتات المعبأة لمشروع معين. ،للصندوق

المحل:.  المشترك ، ارتفع التمويلمدير برنامج قطريديرها يالبيانات أنه تلما ارتفعت قيمة الحافظة الت: تظهر و  -41
الصندوق ف: البلد أتثر أهمية، وأتثر تماشيا مع أولويات الحتومة، وبالتال:  حضورهذا هو أن  اتحد تفسير أو 

ف: بلد ما، ارتفعت مدير البرنامج القطري خبرة زدادت ا تلماو المحل:.  المشترك يجتذب التمويل أتثر احتماال ألن
ف: الواقع، تل عام إضاف: من الخبرة المتتسبة ف: بلد ما يؤدي إلى زيادة النسبة و المحل:.  المشترك نسبة التمويل

 وهذا التأثير الهامش: هام. -ف: المتوسط  ف: المائة 4المحلية بحوال: 

تظهر النتائج أن البلدان الت: يدير فيها مدراء البرامج القطرية حوافظ تبيرة  ،ل:بالتمويل المشترك الدو يتعلق  فيماو  -42
تجذب موارد محلية الت: افظ التبيرة، و يبدو أن هذا يعن: أن الححجما أقل من التمويل المشترك الدول:. و  تعبئ
المشروعات الت: يديرها  وعلى العتس من ذلك، يرتبط عدد .يةدولية إضاف فاعلة ، تقلل من الحاجة إلى جهاتأتثر

مدراء البرامج القطرية ارتباطا إيجابيا مع التمويل المشترك الدول:. وتل مشروع إضاف: يضاف إلى حافظة مدير 
 نقطة. 0.045برنامج قطري يؤدي إلى زيادة ف: نسبة التمويل المشترك الدول: قدرها 

 المشترك ال سيما التمويلو التمويل المشترك،  سبةنبشتل إيجاب: دفع ي للصندوق يبدو أن وجود متاتب قطريةتما و  -43
 الدول:.

 5الجدول 
 المنصلة بالصفدوق المخنارة المنغذرات  

 العوامل المتصلة بالصندوق                            

 النسبة الدولية النسبة المحلية متغيرات ال

  المعامل األثر المعامل )%( األثر 

     ملف مدير البرنامج القطري

 (0.0128)  غير مهم **0.0378 + خبرة مدير البرنامج القطري

 *0.0448 + (0.0246)  غير مهم عدد المشروعات التي أدارها

 ***1.14e-09** -  (2.98e-09) + قيمة الحافظة التي أدارها

 *0.242 + 0.0903 غير مهم مكتب قطري للصندوق وجود

 (.p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***لداللة اإلحصائية للمعامل )مالحظة: تشير النجمة )*( إلى مستوى ا

مساهمة الدول: عالية والعتس صحيح. و  مشترك إلى نسبة تمويلالمحل: العالية ترجم نسبة التمويل المشترك تو  -44
األجانب بالتال: استعداد المانحين  دعموت، ةالمتلقيالجهة قبل ملتية قوية من  تؤدي إلىتبيرة ف: مشروع المحلية ال

 المشروع.ذلك للتعاون ف: 

الصندوق بتعبئة تمويل محل:  اتعو مشر من أجل تما هو متوقع، تقوم البلدان الت: تنجح ف: بناء شراتة موسعة و  -45
المحل: لتل شريك تمويل إضاف: )محل: أو دول:( ف: المشترك يبلغ التأثير الهامش: على التمويل و . أتبر ودول:

لنسبة الدولية، فإن التأثير الهامش: لشريك تمويل إضاف: . وفيما يتعلق باف: المتوسط ف: المائة 4.4مشروع حوال: 
 هذه اآلثار ذات أهمية تبيرة.و نقطة.  0.15هو زيادة قدرها 
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 6الجدول 
 منغذرات الصفدوق الهامة األخرى

 العوامل المتصلة بالصندوق                               

 النسبة الدولية النسبة المحلية متغيرات ال

 المعامل األثر المعامل )%( األثر 
      شروط تمويل المشروع

 0.101 غير مهم (0.291)  غير مهم قروض بشروط غير تيسيرية
 ***0.153 + **4.38 + عدد الجهات الممولة

 - ال يوجد ***25 + النسبة الدولية
 ***0.536 + - ال يوجد النسبة المحلية

 (.p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***لنجمة )*( إلى مستوى الداللة اإلحصائية للمعامل )مالحظة: تشير ا

أدا  القطاع  من ذناح كماالنرابط بذن النموذل المشنرك والخصائص القطرذة  - رابعا
 الرذيي ومؤشر الاعف الخاص بالصفدوق

 أدا  القطاع الرذيي - ألف
ا الصندوق لتعزيز قدرته على تقييم الخصائص القطرية، بما يتماشى مع تتمثل األبعاد األخرى الت: سيرتز عليه -46

نظام تخصيص الموارد على أساس القطري المدرجة ف: معادلة  األداء إطار االنتقال، ف: متغيراتمن أجل نهج 
ن ط بيبالرا تفحص تم قدو الصندوق. ب الخاصومؤشر الضعف  5،أداء القطاع الريف:، وعلى وجه التحديد األداء

 ط.ابر تباستخدام اختبارات ال المشترك تمويلالهذه المتغيرات و 

يرتبط  بينما، بلدلل اء القطاع الريف:أد بدرجة إيجابياً  تظهر النتائج أن التمويل المشترك المحل: يرتبط ارتباطاً و  -47
ات القدرة المؤسسية ذ بلدان، مما يعن: أن الأداء القطاع الريف:مع درجة  اً سلبي ارتباطاً الدول:  المشترك التمويل

تجتذب البلدان ذات بينما  ا أتبر،دولي  مشترتاتمويال تجتذب 6(1 :أداء القطاع الريفدرجة  )فئةالريفية الضعيفة 
 أقل. تمويال داء القطاع الريف:أل ى بالنسبةعلاأل الدرجات

الحاصلة للبلدان  2015-2007 الفترة خالل المحل: والدول:المشترك يبين الشتل الوارد أدناه توزيع نسب التمويل و  -48
 .داء القطاع الريف:ة بالنسبة أل، وعالية، ومتوسطةمنخفضعلى درجة 

  

                                                      
 
 تستخدم درجة أداء القطاع الريف:، الت: يجمعها الصندوق تل ثالث سنوات ف: البلدان الت: يتدخل فيها، تمقياس لجودة السياسات والمؤسسات5

 ف: المناطق ذات الصلة بالتنمية الريفية والتحول الريف:.
 :يتم التصنيف على أساس التوزيع أدناه6 

 ف: المائة(. 10) 3.165= <( = درجة أداء القطاع الريف: 1ة أداء قطاع ريف: منخفض )فئ 
  4.32 <درجة أداء القطاع الريف:  < 3.165( = 2أداء قطاع ريف: متوسط )فئة. 
  ف: المائة(. 75) 4.32= >( = درجة أداء القطاع الريف: 3أداء قطاع ريف: عاٍل )فئة 
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 7الشتل 
 النرابط بذن النموذل المشنرك وأدا  القطاع الرذيي

 

 الدول: المحل:

   
 

 

 

قوي بين نسبة التمويل  إيجاب: ترابطعن وجود أحادية المتغير  انحدارات السالسل الزمنية المقطعيةنتائج  تشفتو  -49
البلدان الت: تتمتع أن ، مما يعن: *(7من الجدول  1المشترك المحل: واألداء المؤسس: للقطاع الريف: )العمود 

 .التمويل المحل:سجل أيضا نسبة أعلى بتثير من ت داء القطاع الريف:بالنسبة ألبدرجة عالية 

 7 الجدول
 الرذيي والنموذل المشنركفحدار أحاد  المنغذر بذن أدا  القطاع اال 
   

 النسبة الدولية النسبة المحلية المتغيرات

   

 (0.237)  ***0.492 درجة أداء القطاع الريفي

 **1.692 **(1.188)  ثابت

 583 583 مالحظات

 93 93 عدد البلدان

 .p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مالحظة: تشير النجمة )*( إلى مستوى الداللة اإلحصائية للمعامل 

 مؤشر الاعف الخاص بالصفدوق - با 

الضعف الخاص بالصندوق، المستخدم تمقياس  نفس االختبار على الرابط بين التمويل المشترك ومؤشر أجرى -50
مؤشر الضعف ا بدرجة يرتبط ارتباطا سلبينسبة التمويل المشترك المحل: وأظهر ذلك أن  7للضعف الشامل للبلد.

                                                      
7
مرجحا بشكل متساٍو فرعيا مؤشرا  12وهو مؤشر مؤلف من  .ددة للفقر الريفيمتعالاألبعاد  رصدلوضع مؤشر الضعف الخاص بالصندوق   

يمكن ربط كل . وونقص القدرة على التكيف مع األسباب و/أو األحداث الداخلية والخارجية ،والحساسية ،يقيس الضعف الريفي من حيث التعرض

 ،م المساواةاعدانو ،والتغذية ،وهي األمن الغذائيق، الخاص بالصندو مؤشر الضعف من هذه المؤشرات الفرعية بواحد أو أكثر من مجاالت تركيز

 .المناخ وجه تغير والضعف في
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 3   ألداء القطاع الريف:درجة عالية  2   درجة متوسطة ألداء القطاع الريف: 1  =القطاع الريف: ءألدامنخفضة  ةدرج
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 درجةالدول: و المشترك إيجاب: بين نسبة التمويل  ترابطمن ناحية أخرى، هناك و أدناه(.  )انظر الشتل 8انللبلد
 مؤشرذات البلدان درجات عند مقارنة  إاليبدو صحيحا ال هذا النمط  غير أن. الضعف الخاص بالصندوق مؤشر

 .والمتوسط منخفضالضعف الخاص بالصندوق ال

 8 شتلال
 ر الاعف الخاص بالصفدوقالنرابط بذن النموذل المشنرك ومؤش

 الدولي المحلي

  
 

 

 

 

 ومؤشر المحل: بين التمويل المشترك المتتشفالسلب:  االرتباط 9حادي المتغيراأل نحدارالنتيجة نموذج ا وتؤتد -51
الضعف. وفيما يتعلق بالتمويل المشترك الدول:، يظهر اختبار الترابط، تما ذتر أعاله، أن الضعف الشديد للغاية 

 .ةبالتمويل المشترك الدول: بسبب عامل المخاطر  سلبياً  ارتباطاً  يتون مرتبطاً قد 

 8الجدول 
 والنموذل المشنرك مؤشر الاعف الخاص بالصفدوقاالفحدار أحاد  المنغذر بذن 

 النسبة الدولية النسبة المحلية المتغيرات

   

مؤشر الضعف الخاص درجة 
 بالصندوق

 (0.437)*  (0.117) 

 0.612 ***1.644 ثابت

 61 61 مالحظات
معامل قرب البيانات من خط 

 االنحدار
0.047 0.000 

 (.p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مالحظة: تشير النجمة )*( إلى مستوى الداللة اإلحصائية للمعامل )

                                                      
 
 .التوزيع أدناه إلىالتصنيف  يستند هذا8

 في المائة(  10) 0.33= <)أ( مؤشر ضعف منخفض = درجة مؤشر الضعف الخاص بالصندوق  

 0.58 <ص بالصندوق درجة مؤشر الضعف الخا < 0.33)ب( مؤشر ضعف متوسط =  

 في المائة( 75) 0.58=>)ج( مؤشر ضعف عاٍل = درجة مؤشر الضعف الخاص بالصندوق 
9
 .2017عام لم يستخدم سوى  ، إذالمربعات الصغرى العادية أخذت في االعتبار  

0
 

.5
 

1
 

1
.5

 
2

 
ية 
محل

ة ال
نسب
ال

2 

1 2 3 
 إقصاء القيم الناشزة 

0
 

1
 

2
 

3
 

4
 

ة 
ولي
لد
 ا
بة
س
الن

2
 

1 2 3 
 إقصاء القيم الناشزة 

 3 =عالية لمؤشر الضعف درجة  2 =درجة متوسطة لمؤشر الضعف  1 = درجة منخفضة لمؤشر الضعف
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 نموذل المشنرك العذفيال - خامسا
المساهمة العينية من أصحاب المصلحة ف: ، تصاديالتعاون والتنمية ف: الميدان االق وضعته الذي للتعريفوفقا و  -52

، يمتن هتذاأو أصل بخالف النقدية، أو تقديم خدمة، دون أي نظير. و  ،ه: نقل ملتية سلعةما مشروع 
دون و ملموسة أو غير ملموسة محولة إلى تيان ما ف: معاملة غير تبادلية،  سلعاأن تتون إما  لمساهمات العينيةل

خدمات يقدمها أفراد إلى تيان ف: معاملة غير تبادلية )أي الرواتب؛  وأن خاضعة لشروط، مقابل، ولتنها قد تتو 
تمثل المساهمات العينية و . واإلعفاء الضريب:( ات،هيئالمتافآت و متافآت الشرتاء؛ و ة؛ يالمهنية والطوع -العمالة و 

 من إيرادات المشروع.تمثل جزءا تبيرا  إال أنهامصدرا للدخل، وعلى الرغم من أنها ليست نقدية، 

 :اإلبالغ عن المساهمات العينية ف: المشروعات باإلضافة إلى المساهمات النقدية ألسباب مختلفة ضروريمن ال -53

 التتلفة الفعلية للمشروع عند إدخالها ف: ميزانية المشروع؛ جزء مننها إ 

 لمشروع؛ل تلق:المأو  قد تتون المساهمة الوحيدة أو الرئيسية الت: يقدمها المقترض 

  مؤيدون ف: المشروعات و  ارمن تمويل الصندوق هم مساهمون تبتلقين المو تثبت للمانحين أن المقترضين
 ؛لها

 ف: المشروع،  تلقينالمو  ينالحقيقية للمقترض اتتتمل المساهمسو  ،سيتم تضمينها ف: نسبة التمويل المشترك
 النقدية واإلعفاءات الضريبية. اتباإلضافة إلى المساهم

دراسات  10من حوال: و  .2014-1995 السنوات خالل ف: المائة 19المساهمة اإلجمالية من المستفيدين  توبلغ -54
تقريبا من إجمال: ف: المائة  13بنسبة ة ف: المتوسط قد ر مساهمة المستفيدين العينيتُ ، على مشروعاتُأجريت  حالة

 اتشتل إعفاءبصورة رئيسية ف: لحتومات أيضا من ا أت:العينية أن ت ات. ويمتن للمساهماتتتاليف المشروع
مدادات من الحتوم ،وخدمات ة،ضريبي الفعالية واالتساق من  بمزيديجب تتبع هذا الجزء و والشرتاء المنفذين.  ات،وا 

 .والعمل التحليل:

( 1) :ألسباب مختلفة ما لمشروع شاملبشتل منتظم تجزء من التمويل ال العينية المساهمات حالياً  تسجل وال -55
رصد لتعقيدات التقنية ف: التقييم والقياس الموثوق، بما ف: ذلك االستخدام غير المتسق للنظم المحاسبية لال

( عدم اليقين فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لهذا النوع من 3( عدم فهم أهمية تقديم هذه البيانات؛ )2؛ )واإلبالغ
 اإلبالغ ومن غيرالمالية.  قوائملمبالغ المدرجة ف: الين عن تقديم تأتيدات بشأن اراجع( إحجام الم4المساهمات؛ )

 الموارد االقتصادية للمشروعمن تامل بشتل موثوق وف: الوقت المناسب عن هذه األصول، ال يمتن التأتد ال
 المالية غير تاملة واإلبالغ عن التمويل المشترك غير متتمل. قوائم، مما يجعل التهوأنشط

ات واضحة ف: مراحل توجيهالمحل: العين: من أجل توفير المشترك التمويل  نعية داخلية تقنمذترة  وأعدت -56
واإلبالغ عنها تجزء  ،وقياسها ،المساهمات العينية تدوينوالمراجعة ف: دورة حياة المشروع بشأن  ،والتنفيذ ،التصميم

 ستراتيجية.اال من جزءاً  تشتل وفوسمجموعة العمل  علىالمذترة  تلك ويجري عرض .ركتمن التمويل المش
  ، وتعزيز قدرة الصندوق على اإلبالغ التامل عن تعبئة هذه الموارد.بانتظام لمساهمات العينيةارصد  ذلك يتيحوس
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 موسع(ال) من القطاع الخاصالنموذل المشنرك  - سادسا

 النعارذف - ألف
ثل القروض والم نح يمتن تحفيز مشارتة القطاع الخاص ف: المشروعات اإلنمائية من خالل وسائل مالية )م  -57

والضمانات واألسهم( أو غير مالية )مثل حوار السياسات، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات(. وهذا التمييز هام ألنه 
يؤثر على طريقة قياس إسهامات القطاع الخاص واإلبالغ عنها، مثل أثر التعبئة أو األثر التحفيزي. ووضعت 

اف ومنظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي تعاريف ومنهجيات جديدة المصارف اإلنمائية المتعددة األطر 
لقياس القيمة اإلجمالية للتمويل المشترك المعبأ من القطاع الخاص. غير أن أعمااًل إضافية ال تزال مطلوبة 

على نطاق  طرافالت: تحفزها تدخالت المصارف اإلنمائية المتعددة األالستتشاف ُسبل قياس االستثمارات الخاصة 
 أوسع واإلبالغ عنها.

القياس تقوم التعبئة ب 10وفقا للجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي،و   -58
يستخدم مصطلح و المباشرة بين التمويل الخاص المتاح لمشروع محدد وتدخل رسم:.  السببيةلعالقة ل التم:

يشير "التأثير التحفيزي" عموما إلى و عادة ما يرتبط مصطلح "الرفع المال:" بنسبة. و شتل أوسع. " بمختلطتمويل الال"
( أو غير مال: تعبئتها ت)المبالغ الت: تم ايتون مالي يمتن أننتائج اإلجراءات الرامية إلى تحفيز تغيير إيجاب: 

دخال سياسة، وما إلى ذلك(. و الممارسات الجديدة،  وتقاسم)نقل المعرفة،  أن قياس األثر ومن المعترف به عموما ا 
التحفيزي يتطلب جهودًا جماعية من المصارف اإلنمائية متعددة األطراف للتغلب على التحديات المتأصلة ف: 

 .تقدير ذلك األثر وتحديد مصدره

القطاع الخاص.  مساهماتبين أنواع  ويتجاوز التعريف الذي وضعته المصارف اإلنمائية متعددة األطراف التمييز -59
ين: التعبئة المباشرة الخاصة، يوف: إطار هذا التعريف، يمتن تقسيم التمويل المشترك الخاص إلى عنصرين رئيس

والتعبئة غير المباشرة الخاصة. والتعبئة غير المباشرة الخاصة ه: األتثر شيوعًا ف: المصارف اإلنمائية متعددة 
ل من مصرف إنمائ: األطراف. ويشير ذلك  إلى التمويل من التيانات الخاصة الذي ُيقد م ف: صدد نشاط محدَّد مموَّ

دون وجود اتفاق مال: ُملزم قانونًا بين المصرف اإلنمائ: المتعدد  -مشروع على سبيل المثال  -متعدد األطراف 
ددًا، أي أنها مجموعة فرعية من األطراف والتيان الخاص. وأما تعريف التعبئة المباشرة الخاصة فه: أتثر تش

التعبئة الخاصة، وتشير إلى حالة ُيقدَّم فيها التمويل من تيان خاص بشروط تجارية ويرتبط به التزام أقوى وأتثر 
إلزامًا يؤتد دور المصرف اإلنمائ: المتعدد األطراف ف: ضمان تلك المساهمة. ومن أمثلة ذلك ما ُيقدَّم من 

ائ: المتعدد األطراف إلى القطاع الخاص من أجل المشارتة ف: مشروع أو ف: الرسوم ضمانات من المصرف اإلنم
الت: تدفعها الحتومات إلى مصرف إنمائ: متعدد األطراف التماسًا لمشارتة القطاع الخاص. ومجموع تعبئة القطاع 

 .11الخاص هو حاصل التعبئة المباشرة الخاصة والتعبئة غير المباشرة الخاصة

                                                      
10

 .2016للتمويل اإلنمائ:، فبراير/شباط ، تعبئة التمويل الخاص عن طريق التدخالت الرسمية منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي  
 MDB Methodology for Private Investmentاالستثمارات الخاصة )تعبئة  فياإلنمائية المتعددة األطراف  انظر منهجية المصارف 11

Mobilization. – Reference Guide 2017(. أبريل/نيسان. 
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التمييز بينها وتطبيقها ، قد يتون من الصعب عمليًا نظرياً  واضحة إلى حد تبيرالتعاريف  هذه من أن وعلى الرغم -60
بدقة. وينبغ: اإلشارة أيضًا إلى أن جهود المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف تهدف ف: المقام األول إلى رصد 

 غير المباشرة الخاصة مسألة ثانوية األهمية. التمييز بين التعبئة المباشرة الخاصة والتعبئة وُيعدالمساهمة. 

هة إلى المشروعات الت: تقودها  -61 وتشفت المشاورات مع خبراء الصندوق عن أن استثمارات القطاع الخاص الموجَّ
الحتومات والمقدَّمة من خالل تجميع الموارد لدعم أنشطة المشروعات مربوطة بعائد متوقع. وترغب المنظمات 

ة ف: تمويل نشاط ُمحدَّد ف: مشروع من المشروعات ما دام لذلك النشاط أو للمستفيدين الخاصة ف: المشارت
التعبئة نطاق ضمن بالتال: التمويل المشترك  ويندرج هذا .المستهدفين إسهام ف: تحقيق أهداف أعمال المنظمة

 غير المباشرة الخاصة.

 افخراط الصفدوق مع القطاع الخاص – با 
ار جلة من الصندوق أساسًا مع القطاع الخاص المحل: )مثل مقدم: المدخالت، أو تتعمل المشروعات المموَّ  -62

، أو التبرى، أو المتاجر التبيرةشرتات تجارة السلع أو شرتات التصدير  وتالءالسلع، أو المجهزين الزراعيين، أو 
إال  ف: بضع حاالت )مثل شرتة مع الشرتات الدولية المشروعات المؤسسات المالية المحلية أو الوطنية(. وال تعمل 

له ف: غانا، أو شرتة مارس ف: إندونيسيا(. ولذلك ترتبط مساهمات القطاع الخاص ف: العادة بأموال الصندوق تنس
( توفير المدخالت 2( توفير التدريب، وخدمات اإلرشاد، والمساعدة التقنية إلى المنتجين؛ )1لدعم األنشطة التالية: )
( االستثمار ف: أصول اإلنتاج وما بعد اإلنتاج )المبان: والمرافق 3نتاج األخرى )العمالة(؛ )الزراعية وعوامل اإل

تبديل والمعدات والمواد(. والقاعدة المتبعة ه: أنه ينبغ: عدم استخدام أموال المشروعات بأي حال من األحوال 
الت: يتتبدها القطاع الخاص  أداة للحد من المخاطر وتقليص تتاليف المعامالتتاألموال الخاصة، بل  عن

 ، وبالتال: رفع مستوى مساهماتها.والقطاع المال: ف: التعامل مع المجموعة المستهدفة من الصندوق

العام والخاص، إذا تانت  نالقطاعيالمنتجين و وف: حالة الشراتة بين القطاعين العام والخاص أو الشراتة بين  -63
اقتسام  اتطة عمل تأداة لالنخراط ف: ذلك المخطط وفق ترتيبالمشروعات تتطلب من القطاع الخاص تقديم خ

حينئذ المعلومات المتعلقة بمساهمة القطاع الخاصة ف: خطة العمل الت: ُتشت ل جزءًا من ميزانية تتاح التتاليف، 
 المشروع. وال ُيطبَّق هذا النهج حاليًا إال  ف: عدد من مشروعات حافظة الصندوق.

تتحقق أثناء التنفيذ، ويعن: ذلك أنها ال ُترصد أحيانًا عن أن مساهمات القطاع الخاص  وتشفت المشاورات أيضاً  -64
ل حاليًا البيانات المتعلقة بالتمويل المشترك  ل: وعند تحديد تتاليف المشروع. وُتسجَّ إال  جزئيًا ف: وثيقة التصميم األوَّ

 وضع تقدير ى الحاالت الت: يمتن فيها عند التصميممن القطاع الخاص ف: ُنظم الصندوق، وال ُتشير بالتال: إال  إل
مشارتة تيانات القطاع الخاص من حيث االستثمارات الرأسمالية والخدمات )النقدية و/أو العينية( الت: يمتن أن ل

نطاق التعريف الذي وضعته المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف للتعبئة المباشرة الخاصة أو التعبئة  ضمنتندرج 
ضمان  (1ما يل:: ) ر المباشرة الخاصة. ويلتزم الصندوق باتخاذ خطوات نحو تعزيز ذلك القياس عن طريقغي

( االستفادة من ُنطم رصد المشروع 2تقديم تقدير، على األقل، أثناء التصميم، بشأن مبلغ التمويل المشترك؛ )
شادات محدَّدة ف: اختصاصات بعثات ( إدراج إر 3وتقييمه من أجل ضمان اتساق تتبع تحقق تلك المساهمات؛ )

 اإلشراف تحقيقًا لهذه الغاية.
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مشروعًا من مشروعات الصندوق مساهمات خاصة. وبلغ  37، تلقى حوال: 2014إلى  1995وخالل الفترة من عام  -65
ف: المائة من مجموع تتاليف  12متوسط التمويل المشترك الخاص المسجَّل رسميًا ف: مرحلة التصميم حوال: 

روعات. وتتضح هذه الحصة من التمويل المشترك الخاص أيضًا ف: دراسات الحالة الت: ُأجريت على خمسة المش
أمثلة توضح مشارتة القطاع الخاص ف: مشروعات الصندوق أدناه  4إلى  1 مشروعات. وتتضمن اأُلطر من

ئة غير المباشرة، وُترصد ف: ُنظم التعبئة المحلية الخاصة أو التعبئة المباشرة الدولية والتعب ف: نطاقالمندرجة 
 الصندوق.

 1 اإلطار

 النموذل المشنرك المحلي -مثال للنعبئة غذر المباشرة الخاصة 

 لذبذرذا: مشروع اإلرشاد بشأن محاصذل األشلار

د تحسين ُسبل المعيشة والقدرة على الصمو ’تمثَّل الهدف اإلنمائ: الشامل لمشروع اإلرشاد بشأن محاصيل األشجار ف: ي
. وتتمثَّل الغاية اإلنمائية ف: تحسين دخل منتج: التاتاو أصحاب ‘ف: وجه تغيُّر المناخ لألسر الريفية ف: منطقة نيمبا

بتتلفة إجمالية  2015الحيازات الصغيرة وقدرتهم على الصمود ف: وجه تغيُّر المناخ داخل البلد. واعُتمد المشروع ف: عام 
 مليون دوالر أمريت:. 30.7تناهز 

 ويتألف المشروع من أربعة متونات:

 تنشيط مزارع التاتاو (1)

 إعادة تأهيل وصيانة الطرق (2)

 تنمية سلسلة القيمةلخدمات التقديم  (3)

 تنسيق ورصد وتقييم المشروع (4)

مساهمته  وتتخذمليون دوالر أمريت: ف: المتون األول.  0.9القطاع الخاص بمبلغ  منمن المتوقع أن يساهم الشرتاء و 
لية؛ )ب( مساعدة تقنية إلعادة التأهيل والتدريب الشتل التال::  ف: اإلنتاج والمناولة ف: )أ( تمويل مشترك لالستثمارات األوَّ

مرحلة ما بعد الحصاد؛ )ج( الوصول إلى األسواق من خالل الترتيبات التعاقدية مع التعاونيات الت: يدعمها المشروع من 
 المال العامل الذي تحتاج إليه التعاونيات لشراء المنتجات. )د( رأسأجل تسويق وتصدير إنتاجها من التاتاو والبن؛ 

 
 2اإلطار 

 النموذل المشنرك المحلي -مثال للنعبئة غذر المباشرة الخاصة 

 مذافمار: مشروع نعزذز النفشذط الزراضعي يي مذافمار

ام ويمتن توسيع نطاقه من أجل يرتز المشروع على إدخال أفضل الممارسات اإلقليمية والعالمية لتطوير نموذج مستد
زراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية ف: المنطقة الجافة الوسطى من ميانمار. ويدعم المشروع تجميع األراض: 
وتطويرها، والبنية األساسية المنتجة، والخدمات الزراعية وخدمات األعمال، وتدفق المعرفة وبناء القدرات للترويج لنموذج 

ل. ويتمثَّل هدف المشروع ف: تحسين المرتز االقتصادي للنساء والرجال الريفيين الفقراء ف: المنطقة المستهدفة، إنمائ: شام
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 وزيادة دخل ُأسر أصحاب الحيازات الصغيرة والمعدمين. 

 مليون دوالر أمريت:.  27.8بتتلفة إجمالية ُقد رت بمبلغ  2014واعتمد المشروع ف: عام 

 تونين:ويتألف المشروع من م

 البنى األساسية الزراعية  (1)

 الخدمات الزراعية وخدمات األعمال  (2)

ن  9مليون دوالر أمريت: )أي  2.4القطاع الخاص بمبلغ  منوساهم الشرتاء  ف: المائة من مجموع التتاليف( لتنفيذ المتو 
وأنشطة الترويج لألسواق المتصلة الثان:. واسُتخدمت هذه الموارد لتوفير المواد الالزمة لقطع أراض: المزارع النموذجية 

ف: المائة من تمويل استثمارات األعمال الزراعية ودعمت  60بتنمية سالسل القيمة. واستأثرت تلك الموارد أيضًا بنسبة 
 ف: المائة من الم نح النظيرة. 40الموارد المتبقية بنسبة 

 
 3اإلطار 

 الدولي النموذل المشنرك -مثال للنعبئة غذر المباشرة الخاصة 

 إفدوفذسذا: مبادرة نوسذع فطاق النمكذن الرذيي والنفمذة الزراضعذة

يتمثَّل هدف البرنامج ف: دعم زيادة ازدهار اأُلسر الزراعية اإلندونيسية من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمتين اأُلسر 
اع: وغير الزراع: وُسبل تسب عيشها الريفية ف: منطقة البرنامج من خالل المهارات والثقة والموارد لتحسين دخلها الزر 

 بصورة مستدامة من خالل نهج برنامج: قابل للتوسيع. 

 مليون دوالر أمريت:.  55.3بتتلفة تقديرية بلغت  2017ف: عام  البرنامجواعُتمد 

 ثالثة متونات: البرنامجويشمل 

 القرى ف: العيش وُسبل الزراعة تنمية (1)

 ابط السوقيةو الخدمات والمدخالت والر  (2)

 دعم وضع السياسات واالستراتيجيات (3)

 إدارة البرنامج (4)

أساسًا مشترك التمويل الوالشرتاء من القطاع الخاص الذين شارتوا ف: البرنامج هم الشرتات الدولية. ومن المتوقع تعبئة 
ف تدعم ف: المائة من مجموع التتاليف(. وسو  4مليون دوالر أمريت: ) 2.2ما قيمته ب، مارس، وشرتة موندليزمن شرتة 

ن  وتسويقهإنتاج التاتاو أنشطة دعم  –إلى جانب قرض الصندوق  -مساهمة القطاع الخاص   2-1ف: إطار المتو 
ن   .2والمتو 
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 4اإلطار 

النموذل المشنرك المحلي من الشركا  يي القطاع الخاص من خالل مخطط الشراكة  -مثال للنعبئة المباشرة الخاصة 
 اص والمفنلذنبذن القطاضعذن العام والخ

 سر  الفكا: برفامج شراكات األضعمال الزراضعذة لدى أصحاب الحذازات الصغذرة

أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة )ف:  57 500يتمثَّل الهدف اإلنمائ: للبرنامج ف: تحقيق زيادة مستدامة ف: دخل 
هة نحو األسواق وتحسين نوعي  ة نظامها الغذائ:. البداية( المشارتة ف: ُنظم إنتاج وتسويق موجَّ

أصحاب المصلحة )األعمال الزراعية والجهات  استعداد والتزام ، ومن الحاسم لهويقوم هذا البرنامج على أساس الطلب
 للبرفامجومن المبادئ الجامعة الفاعلة ف: سالسل القيمة، بما يشمل القطاع الخاص ومنظمات المزارعين/المنتجين(. 

وتقاسم المخاطر، واالنتقاء التنافس: للشرتاء وخطط األعمال الت: تتوفر لها لتتاليف(/ا تقاسمالتمويل المشترك )أي 
مقومات االستدامة. وستتجسَّد هذه المبادئ من خالل تعزيز الشراتات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص الت: تفيد 

رة الت: ستبيَّن تفاصيلها ف: خطط أعمال جميع األطراف بين شرتات القطاع الخاص والمزارعين أصحاب الحيازات الصغي
ل خطة أعمال الشراتات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص  الشراتات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص. وستموَّ

نامج؛ ( تقديم م نح مناظرة لتلك الت: يقدمها البر 1التتاليف الت: تشمل ما يل:: ) تقاسممن خالل ترتيبات التمويل المشترك/
( االئتمان من المؤسسات المالية المشارتة )الذي ُييسره خط االئتمان الذي يدعمه البرنامج( تجزء من مساهمة 2)

 ( مساهمات القطاع الخاص )األعمال الزراعية(. 3المستفيدين؛ )

فعالية يمتنها من ضمان الت: ستتون، بحتم مرتزها، ف: موقع  أمانة الرئاسةوالوتالة الرئيسية المسؤولة عن البرنامج ه: 
التعبئة والتنسيق بين مختلف الوتاالت العامة ومع الشرتاء ف: القطاع الخاص )بما ف: ذلك المؤسسات المالية والشرتات 
والرابطات( الت: لديها مسؤوليات تنفيذ مباشرة أو دور مساند )مثل البحث أو التدريب أو التعبئة أو خدمات اإلرشاد 

 التتميلية(. 

 ماليين دوالر أمريت:.  105وتبلغ تتلفته اإلجمالية التقديرية  2017مد البرنامج ف: عام واعتُ 

 البرنامج من ثالثة متونات:ويتألف 

 إرساء شراتات تجارية (1)

 الحصول على التمويل الريف: (2)

 إدارة البرنامج وحوار السياسات (3)

ساهم المؤسسات المالية المشارتة، سواًء الخاصة مليون دوالر أمريت:، وستُ  17القطاع الخاص  منالشرتاء  وتبلغ مساهمة
 .2و 1المتونين  أنشطةمليون دوالر أمريت: لدعم  9.8أو المملوتة للحتومة، بمبلغ 

 
القطاع الخاص ف: تحقيق األهداف اإلنمائية للمشروعات الت:  لمساهمة الجهات الفاعلة من عديدةوهناك أمثلة  -66

فه منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان ر  وازي؛ وُتشت ل هذه األمثلة ما ُتعيدعمها الصندوق من خالل التمويل الم
االقتصادي بأنه تأثير تحفيزي مال: الستثمارات الصندوق. وتما جاء من قبل، يتطلب هذا النوع من المشارتة 
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وربما  -لتصميم جهودًا مشترتة من الشرتاء المساهمين من أجل تحسين تقدير مبالغ التمويل المشترك ف: مرحلة ا
األهم من ذلك تتبع ما إذا تانت تلك المساهمات تتحقق ف: الواقع. ويعتمد تحديد حجم المساهمات مسبقًا )أي أثناء 
مرحلة تصميم المشروع( على عملية دينامية ومدفوعة بالطلب أثناء تنفيذ المشروع. وباإلضافة إلى ذلك، بالنظر 

مشروع أصٌل موجود المن قبيل أن يتاح لالستخدام ف: ) سلفاً  معلومة إلى أن بعض هذه المساهمات عينية وغير
(، تميل الجهات الفاعلة ف: القطاع الخاص إلى العزوف عن تقاسم معلومات دقيقة قيمته تمياً  يجب تحديد سلفاً 
 والخدمات الت: ستستثمرها. األموال رؤوسعن 

اف تواجه تحديات مماثلة ف: تقدير مبالغ استثمارات وبالنظر إلى أن جميع المصارف اإلنمائية المتعددة األطر  -67
على مجموعة عمل تابعة للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف  تعتفالقطاع الخاص الت: تحفزها مشروعاتها، 

الصندوق(. وأشار تقرير  من بينهاعدة دراسات حالة ) المذتورة الموضوع. وتستعرض مجموعة العمل دراسة هذا
ل: أصدرته  أبريل/نيسان إلى أن المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف لم ُتحد د طريقة  20مجموعة العمل ف: أوَّ

دة شاملة لتقدير هذه التأثيرات التحفيزية. وتدور مشاورات لوضع إطار مشترك ومنهجية لقياس االستثمارات  موحَّ
 طة االستشارية.الخاصة الت: يحفزها تمويل المصارف اإلنمائية متعددة األطراف واألنش
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 العفاصر الرئذسذة الني سُنعاللها اسنرانذلذة النموذل المشنرك -سابعا  

 األسا  المفطقي والسذاق - ألف
 5للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، اإلجراء  2-1ستستجيب استراتيجية التمويل المشترك تحديدًا لاللتزام  -68

المشترك ووضع خطة عمل للوصول إلى نسبة تمويل مشترك قدرها  إجراء تحليل للتمويل”القابل للرصد، من أجل: 
(، وتحديد مختلف أشتال التمويل المشترك ومنهجيات حسابها، بما ف: 0.8: 1والمحل:  0.6: 1)الدول:  1.4: 1

ذلك تحديد المساهمات العينية تميًا، وتحسين الرصد واإلبالغ عن التمويل المشترك بحسب المصدر وفئة البلدان، 
 “.وتحسين قياس تعبئة الصندوق لالستثمار من القطاع الخاص

“ المليارات”اإلنمائ: العالم: العام وجهود المجتمع العالم: للتحول من  ضمن السياقوسوف توضع االستراتيجية  -69
مية أهداف التن لتحقيقف: االستثمارات بجميع أنواعها )العامة والخاصة، والوطنية والدولية(  12“التريليونات”إلى 

المستدامة. وسوف ُتشت ل االستراتيجية رتيزة هامة ف: التقدم الذي يحرزه الصندوق صوب التحول إلى مجم ع 
للتمويل اإلنمائ: بما يتفق مع نموذج عمل التجديد الحادي عشر، ونهجه األوسع للشراتة وتعبئة الموارد من أجل 

 المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ف: جميع أبعاد نموذج عمل التجديد الحادي عشر للصندوق، سترتبط استراتيجية  أدخلتالت:  التحسيناتن وتجزء م -70
وضع إطار  (1التمويل المشترك بعالقة تآزرية مع التزامات التجديد الحادي عشر وستثريها بهدف تحقيق ما يل:: )

( تحديث 2؛ و)13ليمية والعالمية والمؤسسيةللرصد االستراتيج: لشراتات الصندوق على المستويات القطرية واإلق
. وباإلضافة إلى ذلك، تشمل اإلجراءات المنقحة لبرامج الفرص 14استراتيجية الصندوق بشأن القطاع الخاص

إرشادات بشأن مناقشة التمويل المشترك ف:  - 15وه: التزام آخر للتجديد الحادي عشر -االستراتيجية القطرية 
 ان ف: مجال التمويل المشترك، مع مراعاة األهداف المؤسسية واإلقليمية.الجهود الت: تبذلها البلد

 النلربةالدرو  المسنيادة من  -با  

الصندوق، بما يشمل عمله  تجربةتقترح اإلدارة أن تستفيد استراتيجية التمويل المشترك من الدروس المستخلصة من  -71
لتمويل المشترك والذي ورد ف: الجزء األول من هذه الوثيقة الموسَّع ف: الشراتات. وُيمث ل التحليل الذي يتناول ا

 )األقسام من األول إلى الرابع( جزءًا هامًا ف: هذا التعلم شأنه شأن المشاورات الجارية داخل الصندوق.

ومن النتائج الرئيسية المنبثقة عن تحليل تجربة التمويل المشترك ف: الصندوق هيمنة مصادر معيَّنة للتمويل  -72
ترك. وعلى الجبهة المحلية، تشمل هذه المصادر حتومات الدول األعضاء، والمستفيدين من المشروعات، المش

المحلية. وتشمل على الجبهة الدولية المصادر المتعددة األطراف والمصادر الثنائية.  ةومؤسسات التمويل اإلنمائي

                                                      
12

: التمويل اإلنمائ: المتعدد 2015التمويل من أجل التنمية ف: حقبة ما بعد  -ل تمويل التنمية انظر الوثيقة "من المليارات إلى التريليونات: تحوي  
 األطراف" الت: اشترك ف: إعدادها مصرف التنمية األفريق:، ومصرف التنمية اآلسيوي، والبنك الدول: لإلنشاء والتعمير، والمصرف األوروب:

ر، ومصرف التنمية للبلدان األمريتية، وصندوق النقد الدول:، ومجموعة البنك الدول: لعرضها على لإلنشاء والتعمير، والمصرف األوروب: لالستثما
 .2015أبريل/نيسان  18اجتماع لجنة التنمية الذي عقد ف: 

 .32للتجديد الحادي عشر، اإلجراء القابل للرصد رقم  4-3االلتزام   13
 .6ل للرصد رقم للتجديد الحادي عشر، اإلجراء القاب 2-1االلتزام   14
 .31للتجديد الحادي عشر، اإلجراء القابل للرصد رقم  4-3االلتزام   15
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الستثمارات الخاصة الت: يعترف حاليًا بها على وباإلضافة إلى تأتيد هذه المصادر، ستستهدف االستراتيجية تعبئة ا
نطاق واسع تضرورة حتمية لتلبية الطموحات العالمية ألهداف التنمية المستدامة. ويبين تحليل المشاورات الداخلية 

 أيضًا أن العوامل المحر تة لمستويات التمويل المشترك مختلفة اختالفًا تبيرًا بين هذه المصادر المختلفة. 

عن أهمية مختلف مصادر التمويل المشترك المحل:  وردًا على سؤالنتائج استقصاء الموظفين هذه النتيجة.  وأتدت -73
مساهمات الحتومات ومساهمات  المستجيبين ف: تحقيق نتائج أفضل ف: الدول األعضاء، صنَّفت إجابات

المحلية والقطاع الخاص. وردًا على سؤال  المستفيدين )النقدية والعينية( باعتبارها األعلى، وتليها المؤسسات المالية
عن التمويل المشترك الدول:، صنَّف المستجيبون المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف بأنها األعلى، وتليها 

 المؤسسات الثنائية والمرافق/الصناديق االستئمانية.

ف: سياق صياغة االستراتيجية.  هابتسليط الضوء عليجديرة خمس رسائل رئيسية  المشاورات الداخلية وانبثق عن -74
ز أعلى مستويات  -محليًا ودوليًا  -لمشاورات المبت رة الفعالة مع شرتاء التمويل المشترك ل أواًل، يمتن أن ُتعز 

الظروف القطرية، مثل الحيز  تؤثرالتمويل المشترك. ومن المرجح أن تتطلب تلك المشاورات وقتًا وجهدًا. وثانيًا، 
مستويات التمويل المشترك الحتوم:. وتؤثر أفضليات الحتومات وممارساتها على المستويات المال:، على 

عن ته )مثل التوريد( اسياسات الصندوق وممارس الختالفالمحتملة للتمويل الثنائ: والمتعدد األطراف. وثالثًا، يمتن 
عقبة تبيرة ف: سبيل اجتذاب التمويل  يشتلن أن و ن اآلخر و الشرتاء اإلنمائيالت: ينتهجها ممارسات السياسات و ال

، مثل الترتيبات المتخذة مع حساب األمانة اإلسبان: “ترتيبات المجمَّعةال”المشترك من هؤالء الشرتاء. وُتساعد 
يمتن للعالقات النشطة القوية مع الشرتاء على المستوى  تلك المعوقات. ورابعًا، تالف:ومرفق البيئة العالمية، على 

يس ر مناقشات التمويل المشترك على مستوى البلدان/المشروعات. وربما تان الصندوق ُيقلل من تقدير الدول: أن تُ 
مديرو  أتدالمساهمات العينية المقدَّمة من الحتومات والمستفيدين نظرًا لتحديات قياس تلك المساهمات. وأخيرًا، 

اجتذاب التمويل  أهميةقيادة الصندوق بشأن البرامج القطرية عدم وجود إشارات واضحة ومتسقة ف: الماض: من 
 المشترك.

بإجراء أي تقييم للتمويل المشترك تحديدًا، ستستفيد صياغة  ف: الصندوقوبينما لم يقم متتب التقييم المستقل  -75
االستراتيجية من التقييمات األخرى ذات الصلة، مثل التقييم المؤسس: الذي أجراه متتب التقييم المستقل ف: عام 

يعالج  اللذينوتوسيع نطاق النتائج،  للشراتاتللهيتلية المالية للصندوق، وتقريري التقييم التجميعيين األخيرين  2018
. ويالحظ تقرير التقييم التجميع: المتعلق 16تل منهما التمويل المشترك باعتباره شتاًل هامًا من أشتال الشراتة

لة تموياًل مشترت ًا ُتحقق ف: تثير من األحيان أداًء أفضل على الرغم من بالشراتات أن المشروعات المموَّ
معدل صرف األموال. غير أن التمويل المشترك تان أقل فعالية ف: اجتذاب  تتخذ شتل بطء ف:المقايضات الت: 

استراتيجيته بشأن التمويل المشترك بما يتجاوز المستوى العالم:  تحسينالصندوق على الموارد. ويؤتد التقرير أن 
 بقوة أتبر نحو المستوى القطري لتوفير الدعم للصلة لألفرقة القطرية. مض:وال

ويتيح التقييم المؤسس: األخير الذي تناول الهيتلية المالية للصندوق أفتارًا لفهم أداء الصندوق ف: تعبئة التمويل  -76
رد هامة من المنظمات المشترك. ويخلص التقييم إلى أن التمويل المشترك والتمويل النظير الوطن: يضيفان موا

 المصارف اإلنمائية المتعددة التمويل الموجه منالدولية والشرتاء الوطنيين. وُيشير التقييم أيضًا إلى أن مستوى 
                                                      

16
ز يانظر تقريري التقييم التجم   استعراض التجارب والنتائج على المستوى  -عيين لمكتب التقييم المستقل: بناء الشراكات من أجل أثر إنمائي ُمعزِّ

 .القطري؛ ودعم الصندوق لتوسيع نطاق النتائج
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الزراعة والمبالغ الت: تلتزم بها المصادر الثنائية ومتعددة األطراف للمشروعات المتصلة بتغيُّر المناخ  إلىاألطراف 
 لتوسيع نطاق نتائج التدخالت الممولة من الصندوق.توح: بوجود فرص أخرى 

. من ذلك على 17وستعتمد صياغة االستراتيجية على خبرة المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف ف: هذا الميدان -77
سبيل المثال أن تقييم التمويل المشترك ف: مصرف التنمية اآلسيوي خلص إلى أن التمويل المشترك ف: المشروعات 

األهداف االستراتيجية المحدَّدة ف: االستراتيجيات  انطالقه من أتثر من بالسياقًا بعوامل خاصة تان مدفوع
من ارتفاع تتاليف  19تقييم أجراه مصرف التنمية األفريق: رتز فيه على الصناديق االستئمانية وحذر. 18القطرية

 لموارد اإلدارية اإلضافية.معامالت إدارة الصناديق االستئمانية الت: ال تغطيها ف: بعض األحيان ا

 المبادئ والعفاصر الرئذسذة -لذم 

ببلوغ أهداف التمويل المشترك المحدَّدة لفترة التجديد سيتحدَّد شتل استراتيجية التمويل المشترك على أساس االلتزام  -78
الستان  حلصالالحادي عشر لموارد الصندوق، وسيتسق ذلك مع الوالية األوسع للصندوق وهدف تحقيق أثر أتبر 

الريفيين ف: الدول األعضاء، مع اعتبار التمويل المشترك وسيلة لتحقيق تلك الغاية. وستأخذ االستراتيجية أيضًا ف: 
الحسبان فرص تجاوز األثر المباشر لمشروعات الصندوق من أجل توسيع الموارد )المحلية والدولية، والعامة 

 .والخاصة( المترَّسة للزراعة والتنمية الريفية

ويمتن أن يهيئ التمويل المشترك عالقات تآزرية وتتاملية. وستؤتد استراتيجية التمويل المشترك، شأنها شأن  -79
استراتيجية الشراتة، التتامل باعتباره مبدأ رئيسيًا. وسوف تتعامل االستراتيجية مع التمويل المشترك ليس فقط 

طريقة لالستفادة من المعرفة والخبرة  بوصفههو النظر إليه باعتباره وسيلة لتعبئة تمويل إضاف:، بل واألهم من ذلك 
مة المشروعات التتميلية الت: يتمتع بها الخبراء. وستنظر االستراتيجية أيضًا ف: أثر التمويل المشترك على استدا

 الممولة من الصندوق.

ادئ الت: نوقشت أعاله. وسوف وستقترح االستراتيجية استخدام طرائق متنوعة للتمويل المشترك باالستناد إلى المب -80
يستفيد الصندوق من األمثلة الناجحة للتمويل المشترك، والتمويل الموازي، واألموال المتممة، والمرافق الواحدة 
والمتعددة المانحين/الصناديق االستئمانية، والتمويل على المستوى المؤسس: وعلى مستوى البرامج والمشروعات. 

صفة خاصة قدرتها على اجتذاب التمويل المشترك لبرنامج الصندوق اإلقراض: وتوصيل وأثبتت األموال المتممة ب
ذلك التمويل المشترك إلى الجهات المتلقية من خالل قناة واحدة، وهو ما ُيبسط اإلدارة ويقلص العبء الواقع على 

المنخفضة الدخل والبلدان الجهات المتلقية. وهذه الوسائل هامة بصفة خاصة لتوسيع نطاق التدخالت ف: البلدان 
ع ف: األوضاع الهشة وتعزيز العمل مع المجتمالمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، ودعم انخراط الصندوق 

 المدن:، مثل منظمات المزارعين.

                                                      
17

ينبغي اإلشارة إلى عدم وجود فهم مشترك لمصطلح "التمويل المشترك" بين المنظمات المختلفة. وبينما يدرج الصندوق ومصرف التنمية   

األفريقي التمويل الحكومي المرتبط بمشروعات الصندوق ضمن التمويل المشترك المحلي، ال ينظر مصرف التنمية اآلسيوي والمؤسسة الدولية 

نه لم والبنك الدولي إلى التمويل الحكومي باعتباره تمويال  مشتركا . وُعني البنك الدولي في الماضي بمسألة "التمويل الحكومي النظير"، ولكللتنمية 

 يعد يرصده. ولذلك ال ُيرصد التمويل المشترك حسب تعريف الصندوق له إال في الصندوق ومصرف التنمية األفريقي.
18

 (.2016لمصرف التنمية اآلسيوي "فعالية شراكات مصرف التنمية اآلسيوي" ) انظر التقييم المستقل  
19

 (.2013تقييم مستقل" ) -انظر إدارة تقييم العمليات في مصرف التنمية األفريقي، "إدارة الصناديق االستئمانية في مصرف التنمية األفريقي  
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للتحليل تشفت عن  جمعتومن المقترح تمييز االستراتيجية حسب مصدر التمويل المشترك، ذلك أن األدلة الت:  -81
ستراع: االستراتيجية الفرص والتحديات المحدَّدة  وف: إطار هذه االختالفات،لفة للمصادر المختلفة. محرتات مخت

أهداف  لتوصيلالبلدان. وسوف يساعد ذلك أيضًا على توجيه االتجاهات العامة  مجموعاتالمتصلة بمختلف 
راتيجية القطرية المستندة إلى النتائج المستوى اإلقليم: ومن خالل برامج الفرص االست نحوالتمويل المشترك العامة 
 نحو المستوى القطري.

وسوف تسعى االستراتيجية، ف: تل مصدر من مصادر التمويل المشترك، إلى اإلجابة عن األسئلة العامة التالية:  -82
ة؛ ( ما ه: المحرتات الرئيسية وراء تأثير الصندوق وتيفية ضمان الصندوق االستفادة منها بأتثر الطرق فعالي1)
( ما ه: الطرائق 3( ما ه: القيود الرئيسية أمام المستويات العليا من التمويل المشترك وتيفية التخفيف منها؛ )2)

( ما هو الدعم المؤسس: الذي يمتن أن يقدمه الصندوق للتمتين من نجاح 4الت: ينبغ: أن يرتز عليها الصندوق؛ )
 ي عشر لموارد الصندوق.جدول أعمال التمويل المشترك لفترة التجديد الحاد

 الحكومات

ف: المائة من مجموع التمويل المشترك المحل: الذي ُيحشد لتل مشروع.  60ُتمث ل المساهمات الحتومية حوال:  -83
 المحل:. وتبيَّن من التحليل التم: والنوع: أن هذا هو أهم مصدر للتمويل المشترك

 ك التمويل المشترك المحل:.تحر   ظروف البلد الت:الحتومات على  مساهماتوتعتمد  -84

ويتسم التمويل المشترك الحتوم: بأهميته الحيوية تإثبات للملتية واالنخراط من خالل التنفيذ. وهو حاسم أيضًا  -85
بعد إنجاز المشروع وربما لتعزيز حوار السياسات وتوسيع النطاق بما يتجاوز النطاق األصل: للمشروع.  لالستدامة

ليل التم: الذي يبين وجود صلة واضحة بين التمويل المشترك المحل: والعوامل القطرية، واستنادًا إلى نتائج التح
ستأخذ االستراتيجية ف: الحسبان ما يل:: الخصائص الممي زة للبلد، مثل مستوى الدخل؛ والحيز المال:؛ والتعرض 

مستقر للصندوق تشريك ف: البلد. للهشاشة والنزاع؛ وحجم المشروع؛ والمواءمة مع األولويات الوطنية؛ والحضور ال
برامج أهمية المناقشات مع الحتومات على المستويات المالئمة بدءًا بالحوار حول صياغة  يؤتد ذلكوسوف 

 الفرص االستراتيجية القطرية.

لى وأتد التحليل التم: الفروق اإلقليمية الت: ال بد من أخذها ف: الحسبان. من ذلك على سبيل المثال أنه بالنظر إ -86
عدة منذ من حيث تعبئة الموارد المحلية  هما أهم إقليمينأن إقليم: آسيا والمحيط الهادي وأمريتا الالتينية والتاريب: 

سنوات، ستستفيد االستراتيجية من أفضل الممارسات الت: دعمت االتجاه اإليجاب: الملحوظ ف: هذين اإلقليميين. 
الفروق اإلقليمية ف: توجيه تسلسل أهداف التمويل المشترك العامة إلى وسيوجه االهتمام إلى هذه العوامل القطرية و 

 المستويين اإلقليم: والقطري.

 المسنيذدون

ف: المائة( للتمويل المشترك المحل:، ويمتن القول إنهم أهم شريك لتحقيق  19المستفيدون هم ثان: أتبر مصدر ) -87
والمنظمات المستفيدة ف: تمويل المشروعات الممولة من أثر ناجح على األرض. وُتعزز أيضًا مشارتة المستفيدين 

 الصندوق تقبل نتائج المشروع وربما استدامته.
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مساهمات المستفيدين واإلبالغ عنها. وسُتعالج أيضًا  على قياس وسينصب االهتمام بصفة خاصة ف: هذا المجال -88
ق من مصادر مختلفة، ال سيما الحتومات مسألة المساهمات العينية المقدَّمة إلى المشروعات الممولة من الصندو 

دة لقياس هذه المساهمات واإلبالغ عنها  وستشتلوالمستفيدين.   من االستراتيجية وخطة العمل. جزءاً منهجية موحَّ

 مؤسسات النموذل اإلفمائي المحلذة

ندوق ف: مجال ف: المائة من التمويل المشترك المحل: المرتبط بعمليات الص 14ُتمث ل هذه المؤسسات حوال:  -89
المشترك خيارات زيادة التمويل الريف:. واستنادًا إلى استعراض آخر لهذه العمليات، ستستتشف استراتيجية التمويل 

مستوى التمويل المشترك من هذا المصدر عن طريق النظر ف: آليات تحفيزية لتشجيع هذه المؤسسات على 
ر ضمانات أو آليات للشراتة بين المنتجين والقطاعين العام المساهمة ف: مشروعات الصندوق، مثاًل من خالل توفي

 والخاص.

ذشمل النموذل المشنرك من المصارف اإلفمائذة منعددة األطراف ووكاالت بما اللهات الشرذكة منعددة األطراف )
 األمم المنحدة(

نمائية المتعددة األطراف اإلمصارف الوه: ف: العادة  -ُيمث ل التمويل المشترك من المنظمات متعددة األطراف  -90
ف: المائة من التمويل المشترك الدول:. وُيشير تحليل التجربة  70حوال:  -خرى األدولية الحتومية المنظمات الو 

ف: المائة من  75حتى اآلن إلى استئثار مصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية األفريق: والبنك الدول: بنسبة 
منظمات المتعددة األطراف. وقدَّمت منظمات أخرى، مثل االتحاد األوروب: والبنك من الالمقدم التمويل المشترك 

 مصرف التنمية للبلدان األمريتيةاإلسالم: للتنمية، دعمًا محدودًا متقطعًا. ويغيب عن المشهد بشتل واضح تل من 
 يز.ومؤسسة تنمية األند

متعددة األطراف والتمويل المشترك تان نهجًا  ويشير التحليل بصفة عامة إلى أن النهج حيال الجهات الشريتة -91
إلى عالقات قوية وتفاعالت مستمرة بشأن ذخيرة المشروعات  يستند منتظماً تقترح االستراتيجية نهجًا وسمخصصًا. 

خرى. وسوف يول: أيضًا اهتمامًا األعالقات الوما إلى ذلك. وسيتطلب ذلك تعزيز العالقات القوية نسبيًا وتنشيط 
الستفادة من المرافق العالمية، مثل مرفق البيئة العالمية وتذلك، ف: حالة البلدان الضعيفة ف: مواجهة محددًا ل

المناخ، مختلف الصناديق المتصلة بالمناخ. وسيجري أيضًا النظر ف: زيادة المرونة لمواءمة إجراءات الصندوق مع 
عليه المشاورات  تويل المشترك حسب ما شددإجراءات الجهات المانحة المتعددة األطراف من أجل تيسير التم

 الداخلية.

وسوف تعترف االستراتيجية باآلليات الرئيسية الت: يستخدمها الصندوق ف: الشراتات الناجحة وتتوين عالقات  -92
تتاملية مع تل فئة من هذه الفئات. ومن المهم أن يؤخذ ف: االعتبار أيضًا تتامل تمويل الصندوق مع تمويل سائر 

ف اإلنمائية المتعددة األطراف من أجل تعظيم التآزر واألثر المشترك. ومن ذلك على سبيل المثال أن إبرام المصار 
شترك مذترة تفاهم مع مصرف التنمية اآلسيوي ف: إقليم آسيا والمحيط الهادي تان هو األساس لنجاح التمويل الم

 الدول:.

 اللهات الشرذكة الثفائذة

ف: المائة من التمويل المشترك الدول: ف: مشروعات الصندوق. وُتشير األدلة إلى  17ثنائية ُتمث ل الجهات الشريتة ال -93
نجاح الترتيبات الثنائية وتفاءاتها، مثل الترتيبات الثنائية مع حساب األمانة اإلسبان: الذي ُيمث ل الشراتة الثنائية 
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ف: المائة  64األمانة اإلسبان: وحده بنحو األتثر نجاحًا على اإلطالق ف: مشروعات الصندوق. ويستأثر حساب 
من المساهمات المستلمة من الجهات الشريتة الثنائية خالل العقد األخير. وسينصب االهتمام أيضًا على الشراتات 

 الثنائية الناجحة الطويلة األمد.

إلى تحديات العمل مع وسُتعالج االستراتيجية متطلبات الدخول ف: تلك الترتيبات. وُتشير المشاورات الداخلية  -94
الجهات الشريتة الثنائية على المستوى القطري فقط. وسوف تقترح االستراتيجية تدابير لتتميل هذه التفاعالت 

 إليها على مستوى عواصم الشرتاء. باتفاقات وتفاهمات يتم التوصل

 القطاع الخاص

ن تانتُقد م منظمات القطاع الخاص المحلية والدولية تموياًل مشترتًا وم -95  مبالغه توازيًا إلى مشروعات الصندوق وا 
على نطاق أوسع تثيرًا، بدور  -على المستوى المحل: والدول:  -محدودة. وُتساهم تعبئة االستثمارات الخاصة 

حيوي ف: تحقيق الطموحات العالمية الت: ُتعب ر عنها أهداف التنمية المستدامة، ويمتن أن توف ر مصدرًا للخبرة. 
ك استثمارات من المؤسسات التجارية، والمؤسسات المالية الخاصة، ومؤسسات التمويل األصغر، ويشمل ذل

 ومؤسسات الشرتات الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة.

وسترتز االستراتيجية أيضًا على تحسين قياس ذلك التمويل المشترك واإلبالغ عنه، وهو ما ُيشت ل تحديًا حتى اآلن،  -96
بالتمويل الموازي للمشروعات الممولة من الصندوق. وينبغ: إدراج التمويل الموازي ف: قياس  خاصة فيما يتصل

جهود الصندوق من أجل التعبئة العامة ف: الحاالت الت: توجد فيها عالقات تتاملية واضحة بين التدخالت، وتتواءم 
 مذترة تفاهم( وتوجد فيها تآزرات واضحة.فيها نطاقات البرامج، ويتون فيها إطار التعاون محددًا )مثاًل من خالل 

 العملذات والثقاية يي الصفدوق

يتطلبها الصندوق من أجل نجاح التنفيذ. وتما تبيَّن من المشاورات، ينبغ: سُتعالج االستراتيجية أيضًا العمليات الت:  -97
ين من خالل عملية إيالء اهتمام أتبر للتمويل المشترك ف: مرحلة التصميم من أجل تحديد الشرتاء المحتمل

 تشارتية.

وينبغ: التشديد على تحسين تعميم المنافع االقتصادية وأثر المشروعات الناجحة ونتائجها توسيلة الجتذاب التمويل  -98
 المشترك.

تحديد أفضل الُسبل الت: يمتن بها االستفادة من المتاتب القطرية من أجل وينبغ: تحليل النموذج الُمعزز لالمرتزية  -99
 األمد.لصندوق )المعروف عنها ارتباطها اإليجاب: بالتمويل المشترك( من أجل بناء شراتات طويلة التابعة ل

 خطة العمل -دال 

 ما يل::سُتشد د االستراتيجية على التنفيذ الفعال. وتحقيقًا لهذه الغاية ستوضع خطة عمل ُتحد د بوضوح  -100

 دور قيادة الصندوق؛ 

 مج ف: بناء ومواصلة شراتات مؤسسية يمتن أن تفض: إلى زيادة التمويل أدوار ومسؤوليات دائرة إدارة البرا
 المشترك؛
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  دور المديرين القطريين ومديري البرامج القطرية ف: تحديد فرص التمويل المشترك وتحقيق هذا التمويل
 المشترك على مستوى البلدان والمشروعات بتيسير من الحضور القطري ف: إطار النموذج الجديد؛

 وتعبئة الموارد، ف: تشجيع تتوين شراتات مؤسسية  اتالدعم من الوحدات المرتزية، مثل متتب الشرات تقديم
 لبلدان والمشروعات عند االقتضاء؛والحفاظ عليها ودعم الجهود المبذولة على مستوى ا

 جراءات الشرتاء من جراءاته مع عمليات وا  أجل  التمتين من اتخاذ إجراءات لمواءمة عمليات الصندوق وا 
 تيسير التمويل المشترك.

 الرصد - اا 

ستول: االستراتيجية اهتمامًا محدَّدًا لرصد النتائج من حيث تعبئة التمويل المشترك المحل: والدول:، بما يشمل تعبئته  -101
بعض التحديات؛ وتجري على قياس التمويل المشترك، ال سيما المساهمات العينية،  وينطويمن القطاع الخاص. 

لك التحديات بالتوازي مع عملية صياغة استراتيجية التمويل المشترك وسُتدرج إرشادات محدَّدة ف: وثيقة معالجة ت
 االستراتيجية وخطة العمل.
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Data sample
1. Using Panel regression model, an econometric estimation of the determinants of

domestic and international cofinancing ratios is conducted.20 This analysis has been
complemented by distributional trend analysis that highlights the main historical
patterns in the cofinancing data. The data sample used for this analysis is described
below.

Source of data
2. Investment Projects approved before 1995 and beyond 2014 have been excluded

from the sample, restricting the analysis timeframe to a 20 year period from 1995
to 2014.21

3. Other external databases have been consulted to complement the project data with
country-level socioeconomic information. These sources include the World Bank’s
development indicators and governance indicators databases, IDEA22’s Global State
of Democracy Indices, etc. Table 1 presents the structure and distribution of the
sample.
Table 1
Panel Sample data

Data description

Source GRIPS data + external databases

Period Projects approved between 1995-2014

Number of Projects APR: 141
ESA: 103
LAC: 90
NEN: 103
WCA: 122

Number of Countries 109

Total Observations Country x Year: 543

20 A panel regression model is applied to identify the most significant factors that impact domestic and international
cofinancing in IFAD supported projects. The model allows the estimation of the magnitude and direction of impact of
each explanatory factor. A challenge worth noting when conducting such analysis is the restricted number of studies in
the literature addressing domestic cofinancing. The literature on aid allocation, albeit relatively old, is well documented
on the factors explaining foreign donors’ aid giving behavior, but lack substantially, empirically tested information on the
incentives behind counterpart contributions. The (Word Bank, 2013) is at our knowledge the only study that had
investigated determinants of counterpart funds in development projects using empirical estimation.
21 Multiple reasons motivate this sampling decision, worth mentioning is the poor quality of the data reporting prior to
early 90’s when IFAD has no Corporate Databases put in place to systematize and automate the reporting of the
financing and results data. Another reason is that most of the notable institutional changes or operational procedures
that reinforce IFAD’s role as assembler of development Funds (Business Model, IFAD partnership Strategy, General
Conditions for Agricultural Development Financing etc.) occurred within the period of the last 10 years.
22 IDEA : (International) Institute for Democracy and Electoral Assistance
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Project sectors
1. The integration of donors’ interests and compliance with their funding eligibility

criteria is of crucial importance for an effective resource mobilization strategy.
Projects ‘partners adopt a selective approach in cofinancing, favoring programs
whose development objectives align with their own priority areas or contribute
significantly to the national strategic frameworks for poverty reduction and
sustainable development. Therefore, identifying projects characteristics that
incentivize most domestic and international cofinancing can support the elaboration
of a more tailored approach to resource mobilization.

2. Figure 1 displays average domestic cofinancing invested per project priority
sector.23 The data show that on average, between 1995 and 2014, projects
implementing research activities have attracted more domestic cofinancing than
others. Following the research sector, projects providing financial services and
projects promoting agricultural development are respectively the second and third
top projects to attract more domestic counterpart funding. In recent years
(2015-2017), domestic cofinancing priority areas have shifted with more focus on
Irrigation projects, Rural development projects and projects promoting marketing
activities respectively.

Figure 1
Average domestic contribution/sector*

* See footnote 13 below.

3. The top three project sectors to attract most international cofinancing are
respectively in irrigation, research and marketing sectors. Over the past three
years, this pattern has not changed for the distribution of international cofinancing
per project sector with still Irrigation projects, research projects and marketing
projects driving on average more funding.

23 The categorization used is: 1 Agriculture, 2 Credit, 3 Fishery, 4 Irrigation, 5 Livestock, 6 Marketing, 7 Research,
8 Rural development. This categorization is currently under review.
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Figure 2
Average International contribution/sector*

* See footnote 13 above.
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