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استخدام الموارد المتاحة بموجب  موقف اإلدارة بشأن تعليقات الدول األعضاء على

برنامج المنح العادية في الصندوق لتنفيذ استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص 

 وغيرها من المبادرات الجديدة

 التعليقات العامة -أوال

المتاحة استخدام الموارد ب بالتعليقات المستلمة من الدول األعضاء بشأن الورقة المتعلقةتحيط اإلدارة علما  -1

بموجب برنامج المنح العادية في الصندوق لتنفيذ استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص وغيرها من 

واحد من أجل تعليقات كل من لجنة مراجعة الحسابات والمجلس  في وقت. وقد نشرت الوثيقة المبادرات الجديدة

 من خالل كلتا المنصتين.وتجّمع هذه الضميمة الردود على التعليقات المستلمة التنفيذي. 

دعم الذي أعرب عنه بعض الدول األعضاء نحو النية العامة لتعزيز الصندوق النخراطه مع القطاع الإن  -2

 .الخاص، بما في ذلك من خالل طرق مبتكرة الستقطاب التمويل، محل اعتراف وتقدير كبير

التي تم اإلعراب عنها فيما يتعلق باالستخدام المقترح  بواعث القلقومن ناحية أخرى، تحيط اإلدارة علما ب -3

لتنفيذ استراتيجية القطاع الخاص ومبادرات أخرى، وبوجه خاص بالنسبة الستخدام موارد التجديد األساسية 

على برنامج المنح العادية، وعلى مهمة الصندوق تجاه البلدان  كللتأثير الضار المحتمل الذي قد يحدثه القيام بذل

 شد فقرا. وترد تفاصيل الردود على التعليقات المحددة في القسم أدناه.األ

م إلى المجلس التنفيذي للموافقة أن تؤكد على أن جميع عمليات القطاع الخاص سوف تقدّ وأخيرا، تود اإلدارة  -4

في (، وأعيد تأكيده 2024-2019) استراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاصعليها كما تم ذكره في 

 اإلطار ذي الصلة الذي قٌدّم أيضا إلى لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي.

 التعليقات المحددة -ثانيا

تعليق الواليات المتحدة: نحن ال ندعم استخدام المساهمات األساسية في تجديد موارد الصندوق لدعم إطالق  -5

خرى. ونعتقد بأنه ينبغي استخدام موارد برنامج تمويل القطاع الخاص وغيره من المبادرات الجديدة األ

التي تعاني ، التي تساعد البلدان الفقيرة ديونالمنح المحدودة هذه لتمويل التزامات إطار القدرة على تحمل ال

للبلدان المنخفضة الدخل، والبلدان المتوسطة الدخل من  ميسرةالقروض باستخدام ال إجهاد الديون من

الشريحة الدنيا، و/أو لمعالجة الفجوات بين المستوى المستهدف للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

أن يقوم الصندوق والمساهمات المدفوعة حتى اآلن. وفي حين أننا ندعم جهود إشراك القطاع الخاص، نفضل 

 ام مصادر خارجية أخرى.بحشد األموال باستخد

لمرة تود اإلدارة أن تؤكد بأن هذا المخصص المقترح من مظروف المنح يُقصد منه أن يكون تحويال  دارة:اإل -6

لدعم تنفيذ عمليات الصندوق القليلة األولى المتعلقة بالقطاع الخاص وغيرها من المبادرات، بقصد واحدة 

على اجتذاب المزيد من التمويل، خصوصا من كيانات القطاع الذي سيساعده التحفيزي الصندوق دور  يضاحإ

في حين بدأ الصندوق بالفعل في حشد األموال من أجل عملياته الخاصة بالقطاع الخاص،  أنه اقعوالخاص. وال

عمليات من الموارد األساسية )أي برنامج المنح العادية( سيساعد على تنفيذ  لمرة واحدةفإن هذا المخصص 

وسوف يكون لهذه أثرا إيضاحيا سيساعد . 2021و 2020في عامي الرائدة  اص غير السياديةالقطاع الخ

. وسوف يشجع هذا في نهاية المطاف جهات تمويل أخرى على المشاركة )مثل سجل جيدالصندوق على بناء 

ذات ، وشركات األعمال الزراعية األثر يمستثمرالمؤسسات، والدول األعضاء، والمبادرات العالمية، و

في  وهدف الصندوق النهائي من خالل هذا النوع من االنخراط هو تحديدا تحقيق أثر أكبر (.التفكير المماثل

 البلدان المنخفضة الدخل، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، باإلضافة إلى البلدان المتأثرة بالهشاشة.

وبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  ،برنامج تمويل القطاع الخاصوسوف يوفر كل من 
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+ وسائل بديلة لتقديم التمويل للبلدان التي تعاني من إجهاد الديون لزيادة التمويل الموجه لتلك البلدان. كما تمثل 

إلضافية قوية في هذا النوع من االنخراط. وترد أدناه بعض األمثلة  الحالية فرصة 19-كزفيدأزمة مرض 

؛ 16؛ و15؛ و10؛ و9)انظر على سبيل المثال الفقرات  مفصلة استجابة للمزيد من طلبات التوضيح المحددةال

 .(28؛ و24و؛ 21؛ و17و

مليون دوالر أمريكي  25"نود أن نحصل على المزيد من التفاصيل عن قرار تخصيص مبلغ الـ  تعليق كندا:

وبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات المحدد، وتقسيم التمويل بين عمليات القطاع الخاص 

 ."الصغيرة +

بشكل بحت كمخصصات ]كم من[ هذه الموارد المرصودة سيستخدم "ليس من الواضح تعليق اليابان: 

]سيستخدم[ لمبادرات أخرى، بما فيها منها ، وكم استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاصإلطالق عملية 

 ."زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +برنامج التأقلم لصالح 

"ما الذي يدل عليه تغيير العنوان من تأكيد اإلطالق إلى التنفيذ؟ ]...[ ليس هناك ذكر لكيفية  تعليق النرويج:

 25 ـتخصيص الموارد بين البرامج المختلفة. ]...[ والنص يزيد من عدم الوضوح فيما إذا كان مخصص ال

، أو أيضا من أجل استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاصقط ألغراض مليون دوالر أمريكي سيستخدم ف

، ومبادرات جديدة أخرى، كما يشير إليه برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

 العنوان."

الخاص بالمبادرات. كما ينبغي تبيان جوانب  توزيعالر المزيد من التفاصيل فيما يتعلق ب"سنقد   تعليق السويد:

المفاضالت فيما يتعلق بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ]...[ للتوضيح، باإلضافة إلى سبب كون 

والتوصيات بالموافقة مليون دوالر أمريكي. ]...[ قد تكون هناك حاجة لتغيير العنوان  25قترح ]بمبلغ[ مال

، نظرا برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +" إلى جديدةغيرها من المبادرات المن "

أيضا تحت  حساب أمانة القطاع الخاصقترح. ]...[ وهل يقع إنشاء مإلى أنه يبدو أن هذا ُمدمج في ال

  "؟"وغيرها من المبادرات الجديدة"

استراتيجية الصندوق لالنخراط المطلوب يُقصد منه دعم تنفيذ  مليون دوالر أمريكي 25إن مبلغ الـ  دارة:اإل -7

، باإلضافة إلى مبادرات أخرى 2019التي وافق عليها المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول  مع القطاع الخاص

مليون  25. وتم تقدير مستوى الموارد )برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +أهمها 

 على أنه الرصيد المناسب لضمان تنفيذ تلك المبادرات، واستقطاب موارد إضافية.كي( دوالر أمري

، مع احتفاظ اإلدارة ببعض 50/50ومن المتوقع أن يكون التقسيم اإلشاري في تخصيص هذه األموال بنسبة  -8

م عن أزمة مرض المرونة للتعديل نظرا للفرص المتاحة والمستوى العالي لعدم اليقين في اآلونة األخيرة الناج

من مالءمة الجارية. والطموح هو الوصول إلى تقسيم يلعب دورا تحفيزيا مع تحقيق الحد األمثل  19-كوفيد

والمعايير المستخدمة في تحديد هذا التخصيص هي المالءمة، واألثر اإلنمائي المتوقع،  الصندوق وأثره.

ات الصلة )بالنسبة للقطاع الخاص: خلق فرص وإمكانية توسيع النطاق، والمساهمة في أولويات الصندوق ذ

العمل، والتمكين االقتصادي للنساء، ودعم جهود القطاع الخاص لمكافحة تأثيرات تغير المناخ على أصحاب 

: بناء قدرة البلدان برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +الحيازات الصغيرة؛ وبالنسبة ل

 تركيز على األمن الغذائي(.الوأصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود في وجه تغير المناخ مع 

، 2020التي يمكن إطالقها في عام  وفيما يتعلق باستراتيجية القطاع الخاص، تم تحديد بعض البرامج التجريبية -9

اإلطار الذي يضع القواعد والمعايير العامة، وتوفر على  2020شرط موافقة المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 

، وتحقيق 2021-2020الموارد الالزمة. ويطمح الفريق إلى تنفيذ ما يصل إلى ست عمليات على مدى الفترة 

نسبة عالية من التمويل المشترك من القطاع الخاص. كما تود اإلدارة أن توضح بأن عددا متزايدا من 
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الحالية. وسوف يكون  19-كوفيدمع انكماش السوق كنتيجة ألزمة مرض ق المستثمرين يتصل بالصندو

 الصندوق بالطبع انتقائيا ومركزا على مهمته عند تقييم الفرص المحتملة.

أما بالنسبة لتغيير العنوان، فقد تم ذلك لزيادة التوضيح بأن الموارد ستساعد على تنفيذ استراتيجية موافق عليها  -10

التجديد الثاني عشر لموارد برنامج للقطاع الخاص في سياق ب لمبادرة، وليس ليالتنفيذمن قبل المجلس 

الصندوق، نظرا إلى أن هذه المسألة قد أثيرت من قبل عدة دول أعضاء كمصدر محتمل لاللتباس. والواقع أن 

برنامج تمويل القطاع الخاص، الذي ذكر في العنوان أصال، تجري مناقشته في سياق المشاورات الخاصة 

ضفاء الطابع المؤسسي على أنشطة الصندوق المتعلقة بالقطاع بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق من أجل إ

نافذة ما لم يتم االتفاق عليها الخاص ضمن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. ولن تصبح هذه المبادرة 

كجزء من المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. بينما سيعمل االستخدام المقترح الحالي 

د بموجب برنامج المنح العادية على دعم تنفيذ استراتيجية القطاع الخاص التي تمت الموافقة عليها في للموار

سيكون حاسما  2021-2020خالل الفترة . وتنفيذ االستراتيجية من خالل تنفيذ بعض العمليات 2019عام 

الخاص، واجتذاب التمويل إلحداث تأثير إيضاحي حول قدرة الصندوق على تنفيذ التدخالت الخاصة بالقطاع 

الميسر من المؤسسات، والدول األعضاء، والمبادرات العالمية )مثل مرفق البيئة العالمية، والصندوق األخضر 

األثر، وشركات األعمال الزراعية ذات التفكير المماثل. والمقصود من المبلغ  يللمناخ، إلخ.(، ومستثمر

ل مخصص أولي لحساب أمانة القطاع الخاص، ومخصص آخر المطلوب هو دعم تنفيذ االستراتيجية من خال

. وقد تم االحتفاظ باإلشارة إلى "المبادرات برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +ل

 األخرى" إلدراج األولويات التي يمكن أن تنشأ خالل العام، بما في ذلك تلك المتعلقة باالستجابة

 .19-كوفيدلمرض  

لتكلفة المعامالت، وكم لالستثمار في الجهات الفاعلة سيذهب "كم تتوقون من هذا المخصص ليابان: تعليق ا

 للقطاع الخاص؟"

الموارد المطلوبة لعمليات القطاع الخاص بالكامل لدعم أنشطة استثمار الصندوق  خصيصسيتم ت دارة:اإل -11

)لكل من االستثمار والمساعدة التقنية المحتملة(، التي ستستقطب التمويل الخاص على مستوى المشروعات، 

ألنه  تُغطى من خالل هذا المخصص لنتكاليف معامالت تجهيز هذه العمليات سوف وبالتالي تحقق األثر. و

والدخل الذي ستدره عمليات  ،المفروضة على الموارد المعبأةمن المتوقع تغطيتها من خالل رسوم اإلدارة 

 .القطاع الخاص

تخفيض سقف مشروعات المنح الفردية، وتشجيع يؤدي ]...[ لماذا  ليس األمر واضحا"تعليق اليابان: 

 المنفق." استقطاب التمويل المشترك إلى تعظيم القيمة مقابل المال

 أنه من أجل زيادة الكفاءة، سيتم تخفيض سقف مشروعات المنح الفردية. تُساق حجة" تعليق النرويج:

زيادة الكفاءة( للمجادلة من أجل برامج أقل وأكبر. وقد ) نفس الحجة]...[ وفي الصندوق ككل، استُخدمت 

 أن البرامج األقل واألكبر قد زادت الكفاءة في الواقع." دائرة تقييم العملياتأثبتت 

، يجري تحليل لتوضيح دور المنح، وتعلم الدروس بشأن استخدامها. وقد للمنح تحضيرا لسياسة جديدة دارة:اإل -12

اتخذ قرار تعزيز سقف أخفض لمقترحات المنح الفردية كجزء من هذه المناقشة بشأن تنقيح سياسة الصندوق 

لتمويل المنح العادية )المنشورة حاليا من أجل تعليقات المجلس التنفيذي عليها استعدادا لمناقشتها في 

تغيير حجم المظروف الشامل للمنح العادية للتأكد من أنه دائما مستدام ماليا (. وسوف يتم 2020تمبر/أيلول سب

وربط مستوى الموارد المتاحة بنتائج  ثابتةمئوية عن فكرة تخصيص نسبة  خليمن خالل التسيتم تحقيق هذا  –

المخصص اإلجمالي يمكن أن يكون أقل من أن تجديد الموارد. ويستند تنقيح سياسة المنح إلى المبدأ األساسي ب

المستوى الحالي، وأنه يتعين على المبادرات الممولة بالمنح أن تثبت تأثيرا تحفيزيا قويا في استقطاب موارد 

مليون دوالر أمريكي، ويتم النظر في تخفيض محتمل  3.5أخرى. والسقف بموجب سياسة المنح الحالية هو 
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موافقة المجلس  بعدمثال، على أن يتم استكماله كجزء من إجراءات تنفيذ المنح ) مليون دوالر أمريكي 2إلى 

 أو أكثر كفاءة. اضروريذلك  اعتبرإذا ومتى واالحتفاظ بإمكانية اختيار منح أكبر على السياسة الجديدة(، 

معامالت أقل بالمقارنة أن المنح األكبر سيكون لها تكاليف إلى  في الماضيت الدعوة صحيح أنه تمفي حين أنه  -13

وهيكليته المالية. وقد  مع المنح األصغر، إال أن ذلك تم قبل البدء في التطور الحالي لنموذج عمل الصندوق

نتج عن ذلك التطور تحديد أدوات وبرامج جديدة تحت تصرف الصندوق لتحقيق مهمته، وزيادة التركيز على 

يعزز بعضها تآزر روابط ع أن تلعب المنح العادية دورا تحفيزيا في إنشاء ، وتوقّ االنخراط مع القطاع الخاص

بين هذه األدوات وبرنامج القروض والمنح، باإلضافة إلى استقطاب الشراكات، بما في ذلك من خالل  بعضا

التحفيزية، التمويل المشترك. والتوافق الناشئ في اآلراء هو أنه من أجل تيسير التركيز على النتائج والتأثيرات 

بشكل عام، سيظل المبلغ اإلجمالي ينبغي للمنح أن تكون أصغر وأن تنفذ على مدى فترة أقصر من الزمن. و

في فترة االنتقال نحو التجديد الثاني عشر لموارد يتوقع . وباإلضافة إلى ذلك، للمنح الملتزم بها سنويا كما هو

كبر مما حققت في الماضي )وبالتالي زيادة في القيمة أن تستقطب المنح العادية تمويال مشتركا أ الصندوق

مقابل األموال المنفقة(، وأن تكون قادرة على االستجابة بشكل سريع في السياقات المختلفة والصعبة المحتملة، 

عّرف الكفاءة أيضا من حيث المرونة وإمكانية ، تُ بهذا المعنى. و19-كوفيدومن األمثلة على ذلك أزمة مرض 

 األمر الذي يمكن ضمانه حقا في المقترحات األصغر ماليا.ة السريعة، االستجاب

ن المجلس فهما شامال للعناصر المالية تعليق السويد:  كيف تعمل، وتتفاعل، وترتبط  –"]من المهم[ أن يكو 

بالمخاطر والتحديات التي تنطوي عليها، بما في ذلك كيف سيتم التخفيف منها، وجوانب استقطاب التمويل 

المشترك، وإقامة الشراكات مع البلدان المضيفة، والرصد والتقييم؛ وكيف ينوي الصندوق قياس عمليات 

 االنخراط الناجحة مع القطاع الخاص؟"

برنامج و ،وبرنامج تمويل القطاع الخاص ،لقد تم تفصيل أوجه التآزر بين برنامج القروض والمنح دارة:اإل -14

ت امتنعفي ورقة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، و التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

أساسا بمناقشات ذات صلة مسائل في الوثيقة، نظرا إلى أن هذه المسائل عن التوسع في مثل هذه ال اإلدارة

وسيتم توفير المزيد من التفاصيل عن هذه المسائل خالل الدورة الثانية من مشاورات تجديد تجديد الموارد. 

د كجزء من ورقة نموذج العمل واإلطار المالي للتجديد الثاني عشر لموار 2020الموارد في يونيو/حزيران 

التأكيد بأن المخصص المقترح للقطاع الخاص سيستخدم لتنفيذ االستراتيجية ومع ذلك، من المهم الصندوق. 

وقد قُدّم إطار تفصيلي يصف طرائق التنفيذ، والمخاطر وتدابير من أجل برنامج تمويل القطاع الخاص. وليس 

وإلى المجلس للموافقة عليه في التخفيف، والرصد، ودور الدول األعضاء إلى لجنة مراجعة الحسابات، 

يُقصد من برنامج تمويل القطاع الخاص ، التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وفي سياق 2020أبريل/نيسان 

 1ل العمل المنفذ من خالل برنامج القروض والمنح، بتعزيز مساهمة الصندوق في تحقيق الهدف أن يكمّ 

كأحد المبادئ التوجيهية لعمليات  التكاملذكر اإلطار بوضوح من أهداف التنمية المستدامة. وي 2والهدف 

 المتعلقة بالقطاع الخاص. الصندوق

( 1للبدء بتنفيذ أنشطة القطاع الخاص، بالنظر إلى أن: ) ضغط الوقتوتود اإلدارة أن تشدد أيضا على  -15

استراتيجية القطاع الخاص قد تمت الموافقة عليها بالفعل، ومن المزمع إجراء تقييم استعراض منتصف المدة 

، لن تكون الموارد العامة الحالي 19-كوفيدمرض  وباء( من المتوقع أنه في سياق 2؛ )2021في نهاية عام 

ة الخسائر والتحديات. وسوف ينتج عن ذلك احتياج هائل الستقطاب تمويل القطاع الخاص لدعم لتغطيكافية 

للعمل ثمينا االنتعاش االقتصادي، وتقديم استجابة سريعة. ولذلك، سيوفر المخصص المقترح تمويال أوليا 

أصحاب دة عبسرعة وبصورة مؤثرة في استقطاب االستثمار الخاص، والمحافظة على الوظائف، ومسا

 من خالل ضمان الدخل والخدمات األخرى.الحيازات الصغيرة 

على برنامج تمويل القطاع الخاص كجزء من التجديد الثاني عشر  ةكما تعتبر اإلدارة أنه إذا تمت الموافق -16

لموارد الصندوق، سيتم إضفاء الطابع المؤسسي على أنشطة القطاع الخاص، وربط مواردها بتجديد الموارد. 
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، من المتوقع أن يساعد ذلك على ذلك الوقت بعض الشيء بحلول اجيد سجالبالفعل كّون الصندوق وفي حال 

 اجتذاب المزيد من التمويل للبرنامج.

قصد منه أن يكون تحويال كما تود اإلدارة أن تشدد على أن هذا المخصص المقترح من برنامج المنح العادية يُ  -17

ت القليلة األولى من استراتيجية القطاع الخاص والمبادرات األخرى، مع لعب لدعم تنفيذ العمليا لمرة واحدة

في حشد األموال من أجل عملياته المتعلقة دور تحفيزي في نفس الوقت. والواقع أنه بينما بدأ الصندوق بالفعل 

اع الخاص عمليات القطبالقطاع الخاص، فإن هذا المخصص لمرة واحدة سيكون مفيدا في مساعدته على تنفيذ 

وسوف يبني هذا سحال ناجحا ويشجع مستثمرين آخرين  .2021و 2020التجريبية في عامي  غير السيادية

على المشاركة، مما يتوقع أن ينتج عنه في نهاية المطاف زيادة في التدفقات إلى البلدان المنخفضة الدخل، 

على أنه  النظر إلى هذا المخصص المخصوصوالبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وبالتالي، ينبغي 

 لنداء أديس أبابا للعمل.من الصندوق للمساعدة في تعبئة تمويل القطاع الخاص وفقا  "دعم"

"سوف تستفيد هذه الورقة من توضيح النهج الشامل، والترابط، وتأثيرات التآزر المقصودة تعليق السويد: 

 بين العناصر المالية." 

برنامج التأقلم و الجديدة هذه )القطاع الخاص، مسارات العملفي الواقع، يسعى الصندوق من خالل  دارة:اإل -18

( إلى توسيع نطاق أثره لصالح المنتجين على نطاق صغير، لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

الذكية على الصمود والمشاريع الريفية الصغيرة والمتوسطة في البلدان األكثر هشاشة وضعفا، وبناء القدرة 

، بشكل أكثر تحديدامناخيا وبيئيا، والتكيف والتخفيف من أجل الزراعة المستدامة، وتنمية األعمال الزراعية. و

سيستطيع الصندوق من خالل أنشطة القطاع الخاص أن يحشد استثمارات القطاع الخاص ويستقطب دراية 

ير، والمجتمعات الريفية، مع تركيز خاص على إيجاد وابتكار القطاع الخاص لفائدة المنتجين على نطاق صغ

تغير ل التصدي، والتمكين االقتصادي للنساء، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ومن أجل الوظائف

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب كأحد األسباب األساسية النعدام األمن الغذائي، والبناء على خبرة المناخ 

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ، يسعى الصندوق أيضا إلنشاء الصغيرة الحيازات

يستند إلى المنح وال سيما للبلدان المنخفضة الدخل. ويُقصد من  لتغير المناخ امخصص، الذي سيقدم تمويال +

أنشطة الصندوق األخرى، هذين النشاطين رفد وتعزيز النتائج المنجزة من خالل برنامج القروض والمنح، و

ويعزز نهج البرامج القطرية المعزز هذا، المترسخ ولد أوجه تآزر تتيح للصندوق توسيع نطاق أثره. مما سي

، قدرة الصندوق على المساهمة في أهداف التنمية إطار عمل األمم المتحدة للتعاون اإلنمائي المستدامفي 

 المستدامة.

واستخدام برامج الفرص االستراتيجية القطرية كإطار التنسيق الوثيق وسيتم ضمان أوجه التآزر من خالل  -19

لتحديد األنشطة التكميلية. وسيكون تقييم التكامل أيضا جزءا من عملية استعراض المشروعات المنفذة في 

هذه. وتوفر تفاصيل إضافية عن طرائق تنفيذ أنشطة القطاع الخاص في اإلطار الذي قدم  مسارات العملإطار 

برنامج التأقلم لصالح إلى لجنة مراجعة الحسابات، كما ذكر أعاله. كما ستعد اإلدارة وثيقة تصف طرائق تنفيذ 

 . زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

هذا تعليل  سيكون، ستبدال المذكورة فيما يتعلق باألموالعلى مخاطر االمجددا التأكيد ب" تعليق السويد:

يجب تجنب  هنإ عن القول وغني  . موضع تقدير في ضوء التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق التحدي

تمهيد الطريق لمناقشات تجديد الموارد في يونيو/حزيران، نعتقد أنه ينبغي ل، ووالتزاحم بين المواردالتنافس 

 ."التحدي قبل ذلكتسوية هذا 

 لناستخدام الموارد في إطار مخصص التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لبرنامج المنح العادية  دارة:اإل -20

وموارد المنح هذه سوف تستخدم في  .لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقبالنسبة ل تأثير استبداليكون له 

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب استراتيجية القطاع الخاص، والواقع كدفعة لمرة واحدة للمساعدة في تنفيذ 



EB 2020/129/R.26/Add.1 

6 

خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ولعب دور توضيحي للموافقة على  الحيازات الصغيرة +

. وسوف تسمح الموافقة الثاني عشر لموارد الصندوقبرنامج تمويل القطاع الخاص من قبل مشاورات التجديد 

ج تمويل القطاع الخاص بعدئذ للصندوق بتعميم، وهيكلة، وتوسيع نطاق نشاطه المتعلق بالقطاع برنامعلى 

برنامج تمويل القطاع الخاص، سيسعى الصندوق . ومن حيث نوع موارد مخصصة نافذةالخاص من خالل 

تماعيين، الجتذاب موارد ميسرة، ومنح، وتمويل مشترك من المؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين االج

التجديد في سياق  تعهدات مخصصةوكيانات القطاع الخاص. كما يمكن لحساب أمانة القطاع الخاص قبول 

على  الثاني عشر لموارد الصندوقالتجديد ، إذا ما وافقت المشاورات الخاصة بالثاني عشر لموارد الصندوق

برنامج تمويل القطاع الخاص. واإلدارة تبحث بالفعل عن تدابير لتجنب مخاطر االستبدال، التي ستناقش في 

 .الثاني عشر لموارد الصندوقالتجديد مشاورات سياق 

، وعالم في ركود 19-كوفيد"إضافة طبقة من التحليل للتحديات والمخاطر فيما يتعلق بمرض تعليق السويد: 

 سيكون أمرا مهما أيضا للنظر فيه قبل قرار المجلس في أبريل/نيسان."اقتصادي واجتماعي 

دورا معاكسا ويحقق  تخلق فرصة لهذا المخصص كي يلعب 19-كوفيدمرض ل إن األزمة الجارية دارة:اإل -21

ض اجتماعية، اقرإوعلى مدى األسابيع الماضية، تم االتصال بالصندوق من قبل عدة جهات إضافية قوية. 

وأحد األمثلة على  .طعنقتتمويل العادة صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص ممن أخذت خطوطها إلومشاريع 

اجتماعية من القطاع الخاص لديها ذخيرة مشروعات يمكن أن تساعد على الحفاظ على  إقراضذلك جهة 

(، الدنيا بلد متوسط الدخل من الشريحةمن صغار المزارعين في زامبيا ) 230 000وظائف ودخول أكثر من 

بلد متوسط (، ومولدوفا )بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا(، ونيكاراغوا )بلد منخفض الدخلوسيراليون )

يستقطب كل دوالر ويتوقع أن  (.بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا(، وكينيا )الدخل من الشريحة الدنيا

ض االجتماعية، اقرلى األقل من جهة اإلدوالر أمريكي إضافي ع 1أمريكي يُطلب من الصندوق تقديمه 

 االجتماعية قراضباإلضافة إلى تأثير استقطاب ثان على مستوى المشروعات الفردية التي ستدعمها جهة اإل

 مرضبفيما يتعلق  تحديدهاانخراط الصندوق مع القطاع الخاص التي تم بعض مخاطر تشمل . وهذه

تدهور أداء حافظة القروض الزراعية كنتيجة النخفاض المبيعات، وفواقد األغذية، ( 1ما يلي: ) 19-كوفيد

( الحد من توافر االئتمان والخدمات المالية األخرى للمنتجين على نطاق صغير بسبب 2وانخفاض األسعار؛ )

نيات الريفية للتعاووال سيما بالنسبة  – اإلغالقعمليات الخسائر و( 3التدهور المتصور في جودة الحافظة؛ )

( خسائر المشاريع الزراعية الصغيرة 4الزراعية؛ ) االئتمان الصغري اتمؤسس/نيالوسطاء الماليالصغيرة/

عالية الجودة و/أو للمنتجات  ، واألسواق )خصوصا بالنسبة النقل، والتوريد محدودية بسبب والمتوسطة

ثر تؤ( انخفاض المبيعات التي 5، ولحوم األبقار(؛ )معتمدةالمنتجات وال مثل المحاصيل العضوية، متخصصةال

  سلبيا على سبل عيش المنتجين على نطاق صغير.

وينبغي التشديد على أن القطاع الخاص سيلعب دورا حاسما في التخفيف من األضرار المحتملة المتكبدة من  -22

 اتإجراءلفعل في طور تحديد . والصندوق با19-كوفيد وباء قبل السكان المستهدفين من الصندوق خالل وبعد 

لمعالجة المخاطر المحددة، ويمكن لعمليات القطاع الخاص أن تكون الطريقة السريعة الستجابة  االستجابة

 التي يمكن رعايتها: 19-كوفيدالصندوق. ومن األمثلة المحتملة للبرامج المتعلقة بمرض 

  خطوط ائتمانتقديم اإلقراض غير المباشر:  – استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاصمن خالل 

للتعاونيات والكيانات الريفية األخرى التي تحتاج إلى سيولة فورية لمواجهة الهبوط في األعمال، 

وتجنب اإلفالس، والمحافظة على الوظائف. ومثل هذا البرنامج ال يُقصد منه تلبية احتياجات تمويل 

رية، وإنما فقط االحتياجات النقدية غير المتوقعة الناشئة عامة هي جزء من احتياجات األعمال الجا

 على النظام. 19-كوفيدأزمة مرض بسبب تأثيرات 

  الحاجة  19-كوفيديظهر مرض : برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +من خالل

لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية )مثال من خالل التنويع االقتصادي، 



EB 2020/129/R.26/Add.1 

7 

التأقلم لصالح ، والمؤسسات المحلية القوية، إلخ.( التي تجعل برنامج اإلدارة التكيفيةوالمدخرات، و

ضمان أن ن أكثر أهمية في سياق اليوم. وعالوة على ذلك، فإ زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

حتى ال تتأثر المجتمعات  خالل أوقات األزمات أمر ضرورية كبدمتالخسائر الغذائية اإلضافية ال

 .بسبب المناخ ، خصوصا في المناطق المجهدةالمحلية بشكل مضاعف

في المائة من برنامج المنح لبرامج جديدة لن يمس األهداف  13"ذُكر أن تخصيص نسبة تعليق النرويج: 

لبرنامج المنح العادية. أليس هناك مفاضالت؟ وإذا لم تكن هناك تكلفة، كيف يتم تبرير المخصصات األخرى 

ال يتم هل سيتم اتخاذ تدابير لضمان أن موارد المنح المحدودة للصندوق  بموجب برنامج المنح العادية ككل؟

لى التمويل الذاتي واقتراض األقل قدرة عالبلدان المنخفضة الدخل، والبلدان األخرى  تحويلها بعيدا عن

 بالشروط العادية للصندوق؟" األموال

سياسة المنح الحالية تشمل كيانات القطاع الخاص كمتلقين مؤهلين لمقترحات ممولة بمنح؛ وفي الواقع اإلدارة:  -23

واإلقليمية "فرص األعمال والشراكات مع القطاع الخاص" هي إحدى مجاالت األولوية الخمسة للمنح العالمية 

)التي اعتمدتها  2021-2019للفترة  المذكرة التوجيهية االستراتيجية بشأن المنحهو محدد في  للصندوق كما

(. وهذا يعني أن تخصيص بعض الموارد لتنفيذ استراتيجية القطاع 2018اإلدارة في ديسمبر/كانون األول 

لمنح خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الخاص ال تمثل انحرافا عن الخطط األصلية الستخدام موارد ا

لالنخراط مع القطاع الخاص أدت ببساطة إلى توفر قناة جديدة  العناصر ةمكتملالصندوق. ونشوء استراتيجية 

ومحسنة إلنجاز مجال األولوية هذا، ليس فقط من خالل المنح العادية، بل أيضا من خالل خيارات غير المنح 

 والمساعدة التقنية.

جمالي لفترة التجديد في المائة من المخصص اإل 13الوة على ذلك، يمثل االستخدام المقترح للموارد نسبة وع -24

وبالتالي، ليس لها أثر مالي كبير على تنفيذ البرنامج ككل. وكما تم توضيحه  –الحادي عشر لموارد الصندوق 

وف يناقشها المجلس في سبتمبر/أيلول ، تخضع سياسة المنح العادية حاليا للتنقيح، وس13-12في الفقرتين 

بالطبع هناك مفاضالت، ولكن التوافق الداخلي الناشئ في اآلراء هو أنه يمكن تخفيض المظروف و. 2020

، وتركيز برنامج المنح على خلق تأثيرات تحفيزية. واستخدام هذه األموال يتسق مع وجهة اإلجمالي للمنح

لمنقحة هو الحاجة إلى إقامة أوجه تآزر أكبر بين المنح وجميع األدوات النظر هذه. وأحد مبادئ سياسة المنح ا

التي تنفذ اإلقراضية وغير اإلقراضية األخرى المتاحة للصندوق لتعزيز مهمته. وسوف يشمل ذلك المبادرات 

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب انخراط الصندوق مع القطاع الخاص، وكذلك من خالل  كجزء من

. وضمان الظروف الضرورية لتطوير ذخيرة المشروعات األولية بموجب هذه الحيازات الصغيرة +

المبادرات سيتيح للمنح العادية التعبير بشكل كامل عن إمكاناتها التحفيزية متى أصبحت جميع هذه األدوات 

ت بمثابة "استثمار" لبرنامج ويمكن اعتبار الموارد في إطار برنامج المنح العادية في هذا الوق. قائمة وعاملة

في مرحلة االنتقال نحو المنح الجديد للتمكن من إقامة أوجه تآزر مع مجموعة موسعة من أدوات الصندوق 

 .هافترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وما بعد

رة نوعا ما "نود أن نؤكد على حقيقة أن الوثيقة، على الرغم من أنها واضحة جدا، تبدو قصيتعليق فرنسا: 

الصندوق،  . وتود فرنسا أن تؤكد مجددا على دعمها القوي لبرنامج منحمؤثرالقرار بالنسبة لمثل هذا ال

الهبوط االقتصادي على ومع أننا نفهم أثر الذي يقود مهمته الفريدة للوصول إلى "الميل األخير". 

من أجل تمويل  موارد برنامج المنح استنزافاستراتيجية القطاع الخاص في الصندوق، إال أننا قلقون من 

، ال تبدو ستحق الثناءت توإن كانتسعى لتحقيق نفس األهداف. ]...[ وزيادة كفاءة برنامج المنح، مبادرة ال 

مبررا مناسبا لمثل ذلك التقليص الكبير في مواردها، بغض النظر عن الفرص التي توفرها استراتيجية 

   القطاع الخاص."

رت مع المجلس، ومن أجل الكفاءة قررت اإلدارة جومناقشات هذه الورقة تبني على وثائق أخرى اإلدارة:  -25

عدم إدراج التحليالت المفصلة التي تم اإلبالغ عنها سابقا. ورغم ذلك، تفهم اإلدارة هذا القلق وتتفق مع الشعور 
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امج ودوره التحفيزي في ورقة التجديد الذي تم التعبير عنه في هذا التعليق. وقد تمت اإلشارة إلى أهمية البرن

جهات االستراتيجية، وسوف يسلط الضوء عليه في سياسة المنح الجديدة. توالثاني عشر لموارد الصندوق: ال

يُقصد منه لعب دور تحفيزي يتيح للصندوق حشد وونود أن نقدم تأكيدا على أن هذا المخصص لمرة واحدة 

لدول األعضاء غير المانحة، من أجل خدمة وإنجاز مهمة الصندوق المزيد من الموارد، بشكل أساسي من ا

ولكنه سيضمن دائما المتمثلة في الوصول إلى الميل األخير. وينوي الصندوق تعزيز دوره كمجّمع للتمويل، 

المزارعين على نطاق صغير  رفاه. فانحراف عن المهمةالضرورية لتجنب أي  الضوابط والتوازناتمراعاة 

ى متمركزا تماما في صميم تدخالت الصندوق. وعمليات الصندوق المتعلقة بالقطاع الخاص ستدعم وأسرهم يبق

وتخدم المنتجين على نطاق صغير من خالل قناة جديدة ليست الحكومة، ولكن المنتجين على نطاق صغير 

  .ديةعمليات القطاع الخاص غير السياسيبقون محط التركيز الرئيسي لجميع األنشطة الممولة من 

وتمثل المالءمة والمواءمة مع مهمة الصندوق أحد مبادئ االنخراط في استراتيجية القطاع الخاص. ويُقصد  -26

ل العمل الذي يقوم في الواقع أن تعزز األثر اإلنمائي للصندوق وتكمّ  عمليات القطاع الخاص غير السياديةمن 

عمليات القطاع به الصندوق من خالل برنامجه للقروض والمنح. وعالوة على ذلك، فإن عملية استعراض 

( يعود 2( يتواءم مع مهمة الصندوق؛ )1ستضمن أن كل تدخل في القطاع الخاص: ) الخاص غير السيادية

مج القروض والمنح، واستثمارات وأنشطة ( يكّمل برنا3بالفائدة على المجموعة المستهدفة من الصندوق؛ )

 الصندوق األخرى على المستوى القطري.

سيعود "]هل[ تقديم قرض داخلي للقطاع الخاص )بدال من منحة( يكفي ]؟[. والقرض الداخلي تعليق ألمانيا: 

رأس المال األساسي. ويجب عدم تجاوز الحد األقصى المقترح لفترة التجديد الثاني  في أحسن األحوال إلى

 عشر لموارد الصندوق."

فضل المنحة من تجديد الموارد على القرض لوضع الصندوق على أرضية صلبة نحو تنفيذ تُ اإلدارة:  -27

ات االستهداف، والتسلسل في الحاسمة التي تدعم هذا الخيار: أولويوتشمل الحجج استراتيجية القطاع الخاص. 

تنفيذها، والعوائد المتوقعة المتولدة من حساب أمانة القطاع الخاص. وتحدد االستراتيجية اإلضافية كمعيار 

لصندوق، وتشدد على المجموعات ل الجديدة عمليات القطاع الخاص غير السياديةرئيسي ألهلية جميع 

النساء، والشباب، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تنفذ المستهدفة ذات األثر العالي، بما في ذلك 

وهذه قطاعات تعاني من نقص الخدمات بسبب المخاطر العالية المتأصلة والعوائد  الزراعة الذكية مناخيا.

المنخفضة. وستتم استثمارات لتحويل هؤالء السكان الضعفاء نحو مصادر تجارية أكثر للتمويل في المستقبل. 

يتوقع تحقيق عوائد اجتماعية كبيرة، بينما ستكون العوائد المالية اإلجمالية منخفضة ومن المحتمل عام،  وبوجه

أن تحدث خسائر. ويمكن لحساب األمانة أن يحشد األموال في نهاية المطاف من مصادر تجارية أكثر في 

اص. ولكن في البداية سيحتاج المستقبل متى تم تدعيم سمعة الصندوق، وخبرته، وموطئ قدمه في القطاع الخ

الصندوق إلى الحد األقصى من المرونة في هيكلة وتسعير موارده للقطاع الخاص، باإلضافة إلى رأس مال 

المنحة تتيح هذه المرونة وتضمن كاٍف على المدى الطويل الستقطاب التمويل وزيادته مع مرور الوقت. و

   منة للنمو في المستقبل.االلتزام طويل األجل، وقاعدة رأس مال قوية وآ

وسيتم تخصيص جزء من المظروف أيضا ألنشطة المساعدة التقنية، التي ستلعب دورا حاسما في جميع  -28

في المستقبل. وستشمل المواضيع المحددة التي ستغطى من خالل  عمليات القطاع الخاص غير السيادية

من تنفيذ الممارسات أصحاب الحيازات الصغيرة المساعدة التقنية ما يلي: أنشطة التدريب والتوجيه لتمكين 

لتيسير التدريب على الزراعة  الزراعية الجيدة الذكية مناخيا؛ ومنح المساعدة التقنية لمقدمي الخدمات الرقمية

لتحسين قدرات الوسطاء الماليين على تقديم  الدقيقة، وفتح أسواق جديدة؛ وتوفير المساعدة التقنية الجانبية

 مالئمة للعمالء. خدمات مالية

خيار بدال من ، رة بخيار المنحللمباشالمزيد من األساس المنطقي  ليةاالح 19-كوفيدمرض وتوفر أزمة  -29

المحتملة،  عمليات القطاع الخاص غير السياديةصفقات عدد قليل من وتقوم اإلدارة حاليا بتحليل القروض. 
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التي من المحتمل أن يمثل الصندوق فيها الخيار الوحيد المتاح لضمان التدفق المستمر للتمويل إلى أصحاب 

 .19-كوفيدالحيازات الصغيرة خالل وبعد أزمة مرض 

"]إنه[ من غير الواضح فيما إذا كان يتم النظر بالفعل في التمويل األولي لحساب أمانة القطاع تعليق ألمانيا: 

الخاص. ]...[ فاستثمار رأس المال )األساسي( الخاص بالصندوق ليس غرض استراتيجية القطاع الخاص. 

اسم المخاطر وينبغي على الصندوق استخدام رأس ماله فقط إلى حد محدود جدا مقدما، وفقط من أجل تق

ألعمال القطاع الخاص. وينبغي أال يكون هناك أي التزام لتقديم  خالف ذلك جمع أموال خاصةوالمحتملة، 

 دفعة متممة لحساب أمانة القطاع الخاص الجديد من جانب البلدان المانحة للصندوق."

ستكون القطاع الخاص. و حساب أمانة القطاع الخاص لتيسير المساهمات لتنفيذ استراتيجيةسيهدف  اإلدارة: -30

عمليات القطاع الدفعة لمرة واحدة من برنامج المنح العادية هامة الستقطاب موارد أخرى من خالل دعم تنفيذ 

بذل جهود بالفعل لالتصال بالدول ، تُ بالتوازي مع ذلكبتأثير إيضاحي واستقطابي. و الخاص غير السيادية

، بما في ذلك المنظمات المتعددة غير الحكومية األخرى، والجهات الفاعلة الدول غير األعضاءاألعضاء، و

والجهات الخيرية الفردية والمؤسسية، والكيانات المهتمة األخرى، لتحري اهتمامها في تقديم دعم األطراف، 

ول ن الدتعهدات ملحساب أمانة القطاع الخاص في شكل منح وموارد بتكلفة متدنية. كما سيتم أيضا قبول 

التجديد ، شرط موافقة هيئة المشاورات الخاصة بالثاني عشر لموارد الصندوقالتجديد األعضاء في سياق 

ذلك. وستكون هذه التعهدات وأية عملية تمويل متممة من الدول األعضاء على  الثاني عشر لموارد الصندوق

ن تكون لمرة واحدة، وأنه ال توجد أي قصد منها أطوعية تماما. ومن المهم أيضا التوضيح بأن هذه المساهمة يُ 

 خطط حاليا ألن يستثمر الصندوق من رأس ماله الخاص في أنشطة القطاع الخاص.

مليون  25ل هذا المقترح، بانتظار التفاصيل والتبرير االستراتيجي. ومبلغ الـ يجأتود ألمانيا ت تعليق ألمانيا:

اص( أمر مؤسف، من حيث التوقيت خاستراتيجية القطاع الدوالر أمريكي المقترح اآلن )بعد اعتماد 

وباإلضافة إلى ذلك، وبما أنه ، ومن حيث التأثير الضار على التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. والنطاق

يوجد بعد عرض عام كاف عن "احتواء المخاطر"، فإن المقترح يتطلب تنقيحا/إعادة تصميم. وينبغي ال 

  السعي لحشد أموال خاصة لنافذة تمويل منفصلة واجتذاب "استثمارات الشتات". على الصندوق مواصلة

لقد تم تقديم المبررات االستراتيجية والتفاصيل التقنية في استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص، اإلدارة:  -31

تلقتها من الدول  ، وردود اإلدارة على عدد كبير من األسئلة التيعمليات القطاع الخاص غير السياديةوإطار 

األعضاء. واإلدارة ملتزمة بمواصلة التواصل مع الدول األعضاء بشأن أي قلق إضافي يمكن أن يساورها. 

غير أن الموافقة في الوقت المناسب على هذا المقترح أمر حاسم. والواقع أنه في حين أن حشد التمويل لمبادرة 

في  عمليات القطاع الخاص غير السياديةالبرامج التجريبية ل، إال أن إطالق يتحققجديدة قد يستغرق وقتا حتى 

هار قدرة الصندوق على اإلنجاز واجتذاب التمويل. ظسيكون استراتيجيا للغاية في إ 2021و 2020عامي 

المطلوبة للنظر في مقترح إنشاء برنامج تمويل القطاع الخاص في  تطميناتوهذا بدوره سيوفر لألعضاء ال

إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. والتأخيرات في الموافقة على المقترح في الوقت المناسب قد تؤدي 

 تأخيرات في تنفيذ جدول أعمال الصندوق بشأن القطاع الخاص.  إلى

( 1، بالنظر إلى: )ط الوقت للبدء بتنفيذ أنشطة القطاع الخاصكما تود اإلدارة أن تؤكد مجددا على ضغ -32

 .19-كوفيد( أزمة مرض 2؛ )2021استعراض منتصف المدة لالستراتيجية في نهاية عام 

 


