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 الملحق األول

موقف اإلدارة من تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن 
 2024-2019استراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاص 

 تعليقات عامة -ألف
النخراط الصندوق ف: تستند تعليقات متتب التقييم المستقل ف: الصندوق ف: معظمها إلى التقييم المؤسس:  -1

ستراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطا  أتثر منها إلى تقييم مرتز ال للفقراءتنمية سالسل القيمة المناصرة 
الصندوق ف: سالسل  عمل ترتيزا علىه: أتثر  حاالت ةف: عدفإن تعليقات المتتب لذلك، . الخاص

انخراطه األوسع ف: القطا  الخاص. وتشير استراتيجية الصندوق  على منهاالقيمة المناصرة للفقراء 
 ،(6، الصفحة 7إلى تقييمات المتتب ذات الصلة )الحاشية  2024-2019مع القطا  الخاص لالنخراط 

ألشتال المختلفة النخراط ل مالئم أعم توفير إطارل تسع ولتنهاوتأخذ ف: االعتبار توصيات المتتب، 
 .سالسل القيمة أو إجراءات أخرىفيما يتعلق بسواء تان ذلك  -الصندوق مع القطا  الخاص 

، وسوف تنفذ تنمية سالسل القيمة للتقييم المؤسس: بشأن بالفعل بشتل منفصل ت اإلدارةاستجابوقد  -2
يشار إليها الت: توصيات التقييم المؤسس: تما تم االتفاق عليه ف: الدورة الخامسة بعد المائة للجنة التقييم )

استراتيجية ت المقدمة ف: (. وسوف تتمل إجراءات المتابعة تلك التوجيهافيما يل: بإجراءات المتابعة
الوثائق الصحيحة لمعالجة عدد من ، وتشتل، ف: نظر اإلدارة، الصندوق لالنخراط مع القطا  الخاص

وعلى . استراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطا  الخاصلقضايا الت: أثارها المتتب ف: تعليقاته على ا
، انخراط الصندوق مع القطا  الخاص ومعاييرمجاالت عمل االستراتيجية حدد تف: حين  ،سبيل التوضيح

هذا، يعود . و يستخدمها الصندوق ف: سالسل القيمة المختلفةستحدد إجراءات المتابعة نو  التدخالت الت: س
سلسلة قيمة التاتاو ف: أفريقيا  ما ينطبق علىإلى أن لجنة التقييم بشتل صحيح،  تما أوضح بعض أعضاء

ما دقة مهناك حاجة إلى نهج أتثر  ،وبالتال:لى سالسل قيمة األرز ف: آسيا. الغربية ال ينطبق بالضرورة ع
 . تغطيته النخراط مع القطا  الخاصاستراتيجية ُيقصد ال

ف:  بالفعل بشتل جيد تود اإلدارة أن توضح بأن عددا من تعليقات المتتب قد تمت معالجتهاوأخيرا،  -3
والتوجيهات  المعلومات االرتجاعيةعتس ي، وأن بعض التعليقات ال النخراط مع القطا  الخاصااستراتيجية 

 .باالفتقار إلى الطموحالت: قدمها المجلس التنفيذي، على سبيل المثال فيما يتعلق 

  تعليقات مخصوصة -باء

ما هو األسلوب بمصطلحات عامة وليس من الواضح  انفمعر  " ناإلجراءا :2الهدف  - تعليق المكتب
ات السابقة ر ، أو الخب"اولة األعمال على النحو المعتادز القيام بم"عن  خالله االبتعاد الذي سيتم من

 ."للصندوق

يتعلقان بتوسيع نطاق ما تم تنفيذه بنجاح ف:  2اللذان تمت مناقشتهما ف: إطار الهدف  : اإلجراءاندارةاإل -4
. 2ف: إطار الهدف  1الماض:، وتتراره، واستخدامه بشتل منهج:. وتقدم أمثلة ملموسة أيضا ف: اإلجراء 

؛ وينبغ: لها فقط وتود اإلدارة أن تشدد على أن استراتيجية جديدة ال تستبع بالضرورة اقتراح إجراءات جديدة
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 الملحق األول

ما هو قائم بالفعل، وتبن: عليه، وتمض: قدما بما تم تعلمه، وتوسع نطاق ما نجح ف: أن تأخذ ف: االعتبار 
 الماض:. 

ها كون عامة أكثر منالمبادئ بال أشبه نهاإال أمعقولة، ... في حين أن طرائق التنفيذ ": تعليق المكتب
 "طرائق تشغيلية.

يوفر تفاصيل عن  النخراط مع القطا  الخاصااستراتيجية مع ذلك. فالقسم جيم من اإلدارة ال تتفق : دارةاإل -5
ذي سيتم التدريب التما يحدد تمناصر داخل:.  للقطا  الخاص والتنفيذ االستشارات وحدة إنشاءمثل  ،طرائق التنفيذ
 ،والصغيرة ،المشاريع الصغرى يشرح تعريفو عدم اعتراض الحتومة؛  التماسيصف تيف سيتم و القيام به؛ 
؛ ويحدد المبادئ الت: سيتم تطبيقها على عمليات التمويل المختلط لتجنب اإلعانات غير والمتوسطة

الضرورية من قبل القطا  الخاص؛ ويشرح من أين ستأت: الموارد؛ ويصف آلية التخصيص؛ ويحدد معايير 
ضافة إلى ذلك، فإن توصيات المتتب ال تأخذ ف: االعتبار خطة العمل الواردة ف: ا لملحق االختيار. وا 

نب اإلى جاألول، والت: تدرج بالتفصيل الوثائق، والنظم، واإلجراءات الت: سيتم اتخاذها لتنفيذ االستراتيجية، 
  . هانفيذعب المسؤولة والجداول الزمنية لتالشُ 

ت المتاحة براالخ ىحر تت: التوازن في المحتوى االستراتيجي. كان ينبغي لالستراتيجية أن تعليق المكتب
  .اط السياساتير االنخو  اتر بناء القد كان باإلمكان التطرق لمجاالت مثلو  .للصندوق

يوفر الذيل الثان: تسع دراسات حالة توضح نو  الشراتات المبتترة والناجحة الت:  :)خبرة الصندوق( اإلدارة -6
وثائق المجلس  عدد تلماتالمفروض على الحد األقصى سيسعى الهدف الثان: لتوسيع نطاقها. وبسبب 

النهج لوصف  ف: األعم ستراتيجية االنخراط مع القطا  الخاصالنص الرئيس: الاستخدم التنفيذي، 
على أنه تان من  تفقتفاصيل خبرة الصندوق ف: الذيول. غير أن اإلدارة ت ، ف: حين ُأدرجتاالستراتيج:

   .العمل جاالتالرئيسية ف: قسم مة إلى دراسات الحالة هذه ومالمحها صريحإشارة  ضمينالممتن ت

تما يل::  استراتيجية االنخراط مع القطا  الخاص ف: اتحديد ايتم تناول هذ: (االنخراط السياساتي)إلدارة ا -7
الستثمارات القطا   مع الحتومات لتحسين السياسات الوطنية وخلق بيئية تمتينية ]الصندوق[سينخرط "

الخاص ف: المناطق الريفية. وسوف يبن: الصندوق أيضا قدرات موظف: المشاريع على المساعدة على 
،النقطة  20الفقرة " )القسم جيم، تحديد فرص الشراتات بين القطاعين العام والخاص على المستوى القطري

المجلس التنفيذي خالل الندوة غير الرسمية  (. وف: الواقع، تانت هذه إحدى التوصيات الت: قدمهاالثانية
 الثانية للمجلس.

التقييم االستجابة لتوصيات  بشكل أكبر فيفكير تمعن التينبغي لالستراتيجية أن كان : تعليق المكتب
  .اءر تنمية سالسل القيمة المناصرة للفق مكتب بشأنه الالمؤسسي الذي أجرا

استراتيجية االنخراط  وفرالمقدم أعاله، تود اإلدارة أن تضيف ما يل:: تباإلضافة إلى التعليق العام  :دارةاإل -8
ها من األنشطة. وتسعى االستراتيجية لمعالجة سل القيمة وغير ا شامال ألنشطة سالر مع القطا  الخاص إطا

عدد تبير من توصيات المتتب، مع ضمان وجود إطار أوسع لتغطية أنوا  أعم من األنشطة. على سبيل 
دون تذتر االستراتيجية صراحة الحاجة لتعزيز السياسة الجيدة، وتعزيز قدرات موظف: القطا  العام  المثال،

من التقييم المؤسس: "الترويج للحوتمة الشمولية  4أن يقتصر ذلك على سالسل القيمة وفقا للتوصية 
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 الملحق األول

دارة المشروعات وموظف: تنمية قدرات فرق إ" 7، والتوصية لها" لسالسل القيمة وللسياسات والبيئة الناظمة
 الصندوق" للعمل مع تيانات القطا  الخاص من أجل تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء.

" )التوصية تشذيب نهج تمويل سالسل القيمةوتعتقد اإلدارة أيضا أن بعض توصيات التقييم المؤسس: مثل " -9
استراتيجية بدال من  ا ف: دورة لجنة التقييمالت: تم االتفاق عليه معالجتها ف: إجراءات المتابعةينبغ: ( 6

األدوات  "إيجاد استراتيجية االنخراط مع القطا  الخاصوف: حين تقترح  .االنخراط مع القطا  الخاص
المالية الت: من شأنها أن تلعب دورا تحفيزيا ف: توجيه تمويل القطا  الخاص إلى المشروعات الريفية 

األدوات، ستحدد  تلك والزراعة على نطاق صغير" وتقدم مثاال على مثلالصغيرة والصغرى ومتوسطة الحجم 
 إجراءات المتابعة نو  المنتجات المالية األتثر مالءمة لسالسل القيمة المختلفة.

 .واإلضافية اض غير السيادير التميز الذي قد يتمتع به الصندوق في اإلق بشأن المكتب اتتعليق

من  15، و14، و13مع تصريحات المتتب وتود أن تشير إلى أن محتوى الفقرات  تتفق اإلدارة :دارةاإل -11
التمويل متسقة مع تعليقات المتتب )مثال، العمل مع مؤسسات  استراتيجية االنخراط مع القطا  الخاص

والدين طويل  لرأس المال ومستثمري األثر، واستخدام التمويل المختلط الذي يغط: الخسارة األولىالصغري 
 مفهوم اإلضافية.ل مناقشة االستراتيجية واألمر ذاته ينطبق على ألجل(.ا

من غير الواضح لماذا يسعى " – اكات والتشاور مع المؤسسات الخارجيةر إرساء الش :تعليق المكتب
  ."الصندوق للعمل مع مؤسسات لم تنجح في الوصول إلى أصحاب الحيازات الصغيرة

هو تيسير توسيع التمويل الذي يعود بالفائدة على  الوسطاء الماليينهدف الصندوق من العمل مع : دارةاإل -11
القائمين الحاضرين ف: القطا  من أجل  الوسطاء الماليين، من خالل )أ( العمل مع المجموعة المستهدفة

 غير النشطين ف: هذه الشريحة. الوسطاء الماليينتوسيع نطاق استثماراتهم وتمويلهم؛ )ب( تيسير توسع 
، النخراط مع القطا  الخاصااستراتيجية نهج  اإلدارة أن بناء السوق يجب أن يتون جزءا من ترىوبالتال:، 

  .الوسطاء الماليينه ينبغ: للصندوق النظر ف: العمل مع تال النوعين من وأن

اته في ر يحظى بالمصداقية في استثمااد الصندوق أن ر أإذا ". تعبئة األموالالتمويل و  :تعليق المكتب
  ".القدرات/الفرق والنظم يبنأن ي، و القطاع الخاص، يتوجب عليه أن يخصص بعضا من موارده

ذلك بشتل تتفق اإلدارة مع الحاجة إلى بناء القدرات والنظم، وتخطط للقيام بذلك. وقد تم شرح  :دارةاإل -12
( وخطة العمل )الملحق 11)القسم جيم، الصفحة  استراتيجية االنخراط مع القطا  الخاصف:  واضح

ربما ينظر الصندوق ف: تخصيص األول(. وبشأن الموارد، تنص االستراتيجية أيضا بشتل صريح على أنه "
حصة محدودة من موارده الخاصة و/أو ربما تنظر الدول األعضاء ف: المساهمة دعما لتدخالت القطا  

على هذا الموضو ، على سبيل المثال، من خالل نافذة للقطا  ويمتن إضفاء الطابع الرسم: الخاص. 
الخاص، ف: حال رغبت الدول األعضاء ف: ذلك. وأما المبلغ الذي سيخصص للقطا  الخاص فسيستنير 

 ."بالمشاورات مع الدول األعضاء وبإطار إدارة المخاطر ف: الصندوق

جميع المخاطر الناجمة عن انخراطه مع  القول بأن الصندوق سوف يخفف من"المخاطر.  :تعليق المكتب
 "ما. القطاع الخاص مضلل نوعا
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 الملحق األول

الصندوق إلى إدارة المخاطر والتخفيف  "سوف يهدف تونتينبغ: أن  تان أن الصياغةبتقر اإلدارة : دارةاإل -13
نطوي على مخاطر وخسائر محتملة يسمنها". وف: الواقع، تتفق اإلدارة على أن العمل مع القطا  الخاص 

 استراتيجية االنخراط مع القطا  الخاصف:  معالجتها من خالل تدابير التخفيف المختلفة المفصلة تمتس
 هاز يجهت بإحراز تقدم جيد جدا نحو وحدة إدارة المخاطر ف: الصندوقوتقوم الملحق الثالث(. و )القسم دال، 

مدعومة بموظفين ذوي خبرة، وسياسات سليمة إلدارة المخاطر  تجهيزا تامال لتقييم عمليات القطا  الخاص
المتعلقة  )أهمها سياسة تفاية رأس المال(، وهيتل قوي للحوتمة. ومن المتوقع أن يستند نهج إدارة المخاطر

سيوفر بالقطا  الخاص إلى تقييم مستقل مفصل لمخاطر تل عملية جديدة من عمليات القطا  الخاص. و 
على  الصندوق انفتاحتما أن ق:. فا داخليا لتل عملية، مما سيمثل الجدارة االئتمانية للمتلهذا التقييم تصني

توزيع على مستوى األداة، والقطا ، والقطر لضمان  بحدود تشغيلية حصيفة مختلفةستنير لقطا  الخاص سيا
 مستفيدين المحتملين للصندوق.ال المخاطر بشتل جيد بين

 ".ةبناء الخبر ليحتاج الصندوق "رية وبناء القدرات. الموارد البش :تعليق المكتب

استراتيجية االنخراط مع والقدرات. وقد تم االعتراف بهذا ف:  الحاجة إلى بناء الخبرةاإلدارة درك ت: دارةاإل -14
 ة واضحة )بما ف: ذلك من خالل أنشطة التدريبزمعمن خالل إجراءات م والتصدي له القطا  الخاص

قد عين الصندوق بالفعل التثير من الموظفين ذوي الخبرة ف: القطا  و المدرجة ف: الملحق األول(. 
حيث تم إنشاء متتب للقطا  ف: وحدة إدارة المخاطر، ومتتب المستشار العام )الخاص، بما ف: ذلك 

، والتنفيذ للقطا  الخاصوحدة االستشارات )أي  شعبة اإلنتاج المستدام، واألسواق، والمؤسسات(، و الخاص
وسوف يتون بناء قدرات ودائرة العمليات المالية.  ،الت: ستتون المناصر الداخل: ألنشطة القطا  الخاص(

من المتوقع أن يجري تدريب موظف: الصندوق  ستراتيجيةتر ف: االالموظفين والتدريب تدريجيا، وتما ذُ 
تما ستستخدم اإلدارة الخبراء االستشاريين للتعويض  (.20وتدريب موظف: المشروعات )القسم جيم، الفقرة 

  الموظفين. عيينيبرر حجم العمل التاف: تف: البداية عن نقص المهارات حتى 

 "ميزانية.التفتقر االستراتيجية إلى "الموارد المالية. : تعليق المكتب

ه: وثيقة استراتيجية شاملة، وال تشمل تمثيالتها من  استراتيجية االنخراط مع القطا  الخاص :دارةاإل -15
استراتيجيات الصندوق األخرى ميزانية. وهذا يتسق أيضا مع ممارسات المؤسسات المالية الدولية األخرى. 
وسوف تعّد اإلدارة ميزانيات وتوفر المزيد من التفاصيل التشغيلية خالل مرحلة التنفيذ، وتخطط لعقد ندوات 

 ة المجلس بمثل تلك التفاصيل.منتظمة إلحاط

وتما جاء ذتره ف: االستراتيجية، سيتم تنفيذ االستراتيجية خالل فترة التجديد الحادي فيما يتعلق بالموارد، و  -16
ما و عشر لموارد الصندوق باستخدام الموارد الجديدة اإلضافية. أما بالنسبة لفترة التجديد الثان: عشر للموارد 

مزيد الللحصول على  أيضا وسيتم السع:سيتم تحري خيار مساهمات إضافية مع الدول األعضاء، فبعدها، 
 ، ومستثمري األثر، والمؤسسات.من الموارد من المبادرات العالمية
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 الملحق األول

ثار االجتماعية واالقتصادية يتوجب على الصندوق أن يبدأ بتحليل اآل"تقييم األثر.  :المكتبتعليق 
   "الخاص. اته في القطاعر الستثما

تتصور االستراتيجية إجراء تقييمات لألثر لعينة من عمليات القطا  الخاص، تما ه: الممارسة  :دارةاإل -17
 . من أجل إشارة محددة( 16بالنسبة لمشروعات القطا  العام ف: الصندوق )انظر القسم واو، الصفحة 

  "ستراتيجية ليست طموحة جدا.اال" :المكتبتعليق 

استراتيجية االنخراط مع القطا  تتفق اإلدارة على أنه تان بإمتان الصندوق أن يتون أتثر جرأة ف: : دارةاإل -18
 الذي تم اتخاذه توجيه المجلس بالمض: قدما تدريجيا وبحصافة. يعتس النهج المحافظ نسبيا  . و الخاص

 ".سالسل القيمة علىبعمل الصندوق أوثق  صورةب [ستراتيجيةاال] طبر " :تعليق المكتب

رد اإلدارة على توصيات التقييم المؤسس: ف: هذا الصدد. ولتن إذا أوصى المجلس بإدراج  انظر: دارةاإل -19
على عمل الصندوق بشأن سالسل القيمة، فإن  لتسليط الضوء بشتل أفضلنص إضاف: ف: االستراتيجية 

اإلدارة ستفعل ذلك. غير أن اإلدارة ترى أن ذلك لن يقدم مساهمة هامة لالستراتيجية، نظرا إلى أن أنشطة 
على سالسل القيمة وثيقا االرتباط، وأن توصيات التقييم المؤسس: وعمله  الصندوق ف: القطا  الخاص

 .إجراءات المتابعة المتفق عليها معالجتها بشتل جيد ف:بشأن تنمية سالسل القيمة ستتم 

 


