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 مقدمة -أوال 

صيغة جديدة المحادثات مع المحافظين" ك"تم إدخال  ،واألربعين لمجلس المحافظينأثناء الدورة الثانية  -1

وكانت هذه القضايا  .ة ذات الصلة بمستقبل الصندوقيفي مناقشة تفاعلية عن القضايا الثالث الرئيسلالنخراط 

موقع النظام تغيير و مع القطاع الخاص؛ واالنخراط الهيكلية المالية للصندوق؛ الثالث المختارة للدورة:

 اإلنمائي لألمم المتحدة وتبعاته بالنسبة للصندوق.

ترد و .األسئلة الموجهة مع السادة المحافظين قبيل انعقاد الدورة لتيسير المناقشات وقد تم تشاطر قائمة من -2

 1.محافظينالمجلس تقرير ادثات التي جرت في ز للمحيمواج

 .التي تم النظر فيها تتعلق بالقضايا الثالثهذه الوثيقة تحديثاً عن التطورات التي توفر  -3

 الهيكلية المالية :مستقبل الصندوق -ثانيا 

عام في وهي الجهود التي بدأت  .تحويل هيكليته الماليةأحرز الصندوق تقدما جيدا في محاولته ل 2019 عام في -4

 .الديونمع تحديث شروط تمويل الصندوق والشروع بإصالح إطار القدرة على تحمل  2018

طرح الصندوق ودائرة العمليات المالية فيه عدداً من المواضيع التقنية على المجلس التنفيذي الستعراضها  -5

أجرى أولهما مكتب التقييم المستقل في  نيذ  لال ستقليناالستعراضين الم توصيات والمصادقة عليها بما يتفق مع

 .Alvarez & Marsalوثانيهما شركة استشارية خارجية وهي شركة  ،الصندوق

 المالية للصندوق في المستقبل: االستدامةلحفاظ على وقد تمت المصادقة على اإلجراءات الرئيسية التالية ل -6

والتي ستسمح للصندوق باالنتقال من نهج إدارة السيولة إلى نهج إدارة السيولة  ،سياسة كفاية رأس المال (أ)

حيث يغدو رأس المال األداة األساسية إلدارة المخاطر المالية بهدف دعم استدامة  ،ورأس المال

 ؛الصندوق

سبيل مستدام في مالي الذي سيضع الصندوق على مسار  ،إصالح إطار القدرة على تحمل الديون  (ب)

وهو القروض فائقة  ،وإدخال شرط إقراضي جديد ،قدماً من خالل إيجاد آلية للتمويل المسبق مضيه

 ؛للغاية يةلتيسيرا

 ،خط األساس المستدام للتجديدتم إدخال مفهوم  ،تحمل الديونومن خالل إصالح آلية إطار القدرة على   (ج)

دون أن يؤدي األعضاء  دوله طموحاتمستوى يصال على بأمن وسالم باإل لضمان أن يقوم الصندوق

لنموذج ل األساسية البناء للتجديد بمثابة لبنةس المستدام . ويعد خط األساذلك إلى تآكل قاعدته الرأسمالية

( التعويض عن االلتزامات التي صادق 1والذي ينبغي أن يغطي على األقل ) ،المالي الجديد للصندوق

لاللتزامات الجديدة  امسبق تمويال( 2) إطار القدرة على تحمل الديون؛عليها الصندوق سابقاً بموجب 

( التكاليف 4) ؛الصندوق للمنح العادية في ا( برنامج3) ؛ديونتحمل الالبموجب إطار القدرة على 

عندئذ أن يمتلك  للصندوق يمكن ،التشغيلية. وفقط في حال تجاوز تجديد الموارد مجموع هذه المبالغ

 ً لتغطية األموال الجديدة لتمويل عملياته اإلقراضية. أما في حال لم يكن تجديد الموارد الجديد كافيا

في الوقت كما هي الحالة  ،عندئذ سيستمر الصندوق في تقويض قاعدته الرأسمالية ،الذكرسالفة النفقات 

 سيبقى على مسار مالي غير مستدام؛ وبالتالي الحاضر

 ؛إيجاد مهمة للمراقبة المالية كعنصر جديد في الخط الثاني للدفاع في هذا النهج المتكامل إلدارة المخاطر (د)

 ؛موال وتمويل اإلرهابالسياسة الجديدة لمكافحة غسل األ (ه)

                                                      

 (.https://webapps.ifad.org/members/gc/42التقرير متاح على المنصة التفاعلية للدول األعضاء ) 1

https://webapps.ifad.org/members/gc/42
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 ؛تعزيز إطار إدارة األصول والخصوم في الصندوق (و)

الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لالستمرار في المحادثات الرسمية مع وكاالت التصنيف سعياً  (ز)

وقد أدت المصادقة إلى إطالق عملية داخلية ستتطلب  .للحصول على تصنيف ائتماني رسمي للصندوق

على ممثلي الدول األعضاء في عالوةً  ،فيهإعداداً مالئماً من قبل إدارة الصندوق وموظفي العمليات 

  ؛تمانيالتصنيف االئ وكاالت أن تستشيرهمالصندوق الذين يمكن من ناحية المبدأ 

وسوف يكون عام  .ستكمل بعدتيل الهيكلية المالية للصندوق لم إلى التنفيذ الكامل لتحو الخطوات الراميةإال أن  -7

2020  ً الجارية وعرض ما تبقى من اإلجراءات الضرورية إلى المجلس التنفيذي لتعزيز اإلجراءات  هاما

ة السيولة الجديدة سياس 2020خالل عام  سيتم إدخالها وتنفيذهاومن اإلجراءات الرئيسية التي  .للمصادقة عليها

الحاجة المحتملة آللية تخصيص ثانية للموارد  وسيتم أيضا تحري .لالقتراض وإطار متكامل، في الصندوق

 .التي سيقترضها الصندوق

 االنخراط مع القطاع الخاص :مستقبل الصندوق -ثالثا 

اتخذ الصندوق إجراءات جريئة ليضع نفسه في موقع أفضل لتعبئة التمويل الخاص  ،2019خالل عام  -8

ً وبيئيا لنسبية مع اإلبقاء في األذهان ميزته ا ،واستخدامه للحد من الفقر واالستثمارات المسؤولة اجتماعيا

وقد  .مهمشينال يينوالنساء والشباب والسكان الريف ،صحاب الحيازات الصغيرةأوتركيزه على المزارعين من 

ضاء وشركاء التنمية والجهات دول األعخدام نهج تشاوري شمل المجلس التنفيذي والالجهود باست هذهتمت 

 ؛الفاعلة من القطاع الخاص

 بما في ذلك:  ،2019العديد من المعالم األساسية البارزة خالل عام تم إحراز و -9

، 2019شاء الصندوق في فبراير/شباط إنموافقة مجلس المحافظين على إدخال تغييرات على اتفاقية  (أ)

 ؛للسماح للصندوق بالتمويل المباشر لكيانات القطاع الخاص

 ،وهو صندوق الستثمار األثر ،2019إطالق الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية في فبراير/شباط   (ب)

منظمات لى الحجم عالوةً ع ومتوسطةمدار خارجياً يستهدف المشروعات الريفية الصغيرة ومستقل 

 ،وباإلضافة إلى رعاية إنشائه .تركيز على رواد األعمال الزراعية من الشباب والنساءالمع  ،المنتجين

ً عب   فقد ألعمال الزراعية بما يعادل ل الرأسمالي لتغطية الخسائر األولى للصندوقأ الصندوق التزاما

أفريقيا والكاريبي مجموعة  /األوروبيوهم االتحاد  ،من شركائهتقريبا مليون يورو  50حوالي 

تم  ،وحتى تاريخه .خضراء في أفريقياأجل ثورة  والتحالف من ،دي، ولكسمبرغوالمحيط الها

ً مقترح 15استعراض أكثر من  ً استثماري ا مال ستثمارات في الصندوق الرأسمالي لألعاالمن قبل لجنة  ا

صرف أول استثمار في وتم  .وأوغنداومالي ينيا وكوغانا  ديفوارالزراعية لمشروعات في كوت 

لمساعدة المنتجين على  كوت ديفوارو في وهو يدعم تعاونية إلنتاج الكاكا ،2019ديسمبر/كانون األول 

أنه وفي نوفمبر/تشرين  ،ومن الجدير بالمالحظة .حصول على وصول أفضل لألسواقلل نطاق صغير

لسويسرية للتعاون من المؤسسة ا ماليين يورو 9نجح الصندوق في تعبئة حوالي  ،2019الثاني 

وهو اآلن بصدد إعداد الوثائق  .ألعمال الزراعيةل يالرأسمالصندوق الستثمار لصالح االاإلنمائي و

ً للحصول على مصادقة المجلس التنفيذي على استثمار هذه األموال في شريحة  الضرورية سعيا

 ؛يات الصندوق األولى مع القطاع الخاصالخسارة الرأسمالية األولى للصندوق كأحد عمل

 في دورته (2024-2019) مع القطاع الخاص نخراطلالية على استراتيجمصادقة المجلس التنفيذي  (ج)

 ؛2019أيلول التي انعقدت في سبتمبر/

كوحدة قيادية داخلية لالنخراط  ،2019االستشارات والتنفيذ في مايو/أيار  ،تفعيل وحدة القطاع الخاص (د)

ستخدام موظفي ابوهنالك جهود عديدة تبذل لبناء قدرات هذه الوحدة  .مع القطاع الخاص والتعاون
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فقد نجح الصندوق أيضاً في تعبئة موظفين مهنيين  ،ذلكوباإلضافة إلى . خارجيينالصندوق وخبراء 

بدأ أحدهما )ي لدعم هذه الوحدة ن السويسرية واأللمانية على التوالتمول نفقاتهما الحكومتا ،مبتدئين

 ،وباإلضافة إلى ذلك (.2020الثاني عمله في فبراير/شباط  سيبدأ في حين ؛منذ إنشاء هذه الوحدةالعمل 

في صيف في االنخراط مع القطاع الخاص سينضم إلى هذه الوحدة خبير سويدي يتميز بخبرة جيدة 

 ؛2020عام 

في مج تمويل القطاع الخاص إعداد مقترح أولي يصف التوجه االستراتيجي وطرائق تنفيذ برنا (ه)

وقد تم السعي  .سياسة االنخراط مع القطاع الخاص في الصندوقوالذي يقصد به تفعيل  ،الصندوق

تماع هذا المقترح خالل االج علىالتغذية الراجعة من المجلس التنفيذي التوجيهات و للحصول على

 ؛2019في أكتوبر/تشرين األول  ُعِقد  غير الرسمي للمجلس التنفيذي الذي 

على جهوده الرامية إلى جعل أنشطة تمويل القطاع الخاص متأصلة  الصندوق يبقيقدماً، سوف وبالمضي   -10

وسيتضمن  .تحقيق قدر أكبر من األثر على الفقر الريفي والجوعبهدف  ،بصورة كاملة في برامجه القطرية

 ،المصادقة على إطار عمليات الصندوق مع القطاع الخاص غير السيادي بما فيها عدداُ من اإلجراءات ذلك

لتوجيه تمويل أنشطة  ،تعلق بأكثر المواضيع االستراتيجية دقةً يحدد نهج الصندوق وقواعده فيا يس الذيو

وإيجاد نظم داخلية لدعم استعراض استثمارات  ؛وبناء قدرات موظفي الصندوق ؛الصندوق مع القطاع الخاص

 .ع الخاص وفرزها والمصادقة عليها وتنفيذها ورصدهاالقطا

 تغيير موقع النظام اإلنمائي لألمم المتحدة وتبعاته على الصندوق -رابعا 

بعد قرار الجمعية العامة حدة انخرط الصندوق بصورة نشطة في إعداد جملة من منتجات إصالح األمم المت -11

والذي أطلق تغيير موقع النظام اإلنمائي لألمم  ،2018في مايو/أيار  المتخذ ،279/72لألمم المتحدة رقم 

 لالنخراطندوق اآلن على أهبة االستعداد والص .2030المتحدة لتعزيز فعالية هذا النظام في إيصال خطة 

مم للنظام اإلنمائي لألت اإلصالح التي ستشكل اآللية األولية بصورة مسهبة في تنفيذ الجملة الكاملة من منتجا

 وبالنسبة للصندوق .لدعم خطط التنمية المحلية للدول األعضاء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،المتحدة

وعلى وجه  ،االستباقي مع الشركاء في النظام اإلنمائي لألمم المتحدة مزيداً من االنخراط ذلك سيعني

ي من أهداف التنمية كمجمع لكيان قائد في إيصال الهدف الثان ،الخصوص مع الوكالتين األخرتين في روما

والترويج لإلنتاج المستدام  ،تحسين األمن الغذائي والتغذية وتحقيق ،ء على الجوعقضارامي إلى الالمستدامة ال

 .والنهوض برفاهية فقراء الريف ،لألغذية

ية مع نظرائهم في كيانات النظام وقد انخرط موظفو الصندوق على جميع المستويات في الجهود الجماع -12

بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لألمين العام لألمم المتحدة والفريق االنتقالي في األمم )اإلنمائي لألمم المتحدة 

 ،إلعداد أدوات ووسائل جديدة من شأنها أن تضمن عمل النظام اإلنمائي لألمم المتحدة بصورة متسقة (المتحدة

وثيقة األمم  ويتضمن ذلك .يوعلى وجه الخصوص على المستوى القطري والمستوى اإلقليمي وشبه اإلقليم

والنهج اإلقليمي الجديد والمكاتب القطرية المتعددة الجديدة وما  ،المتحدة االستراتيجية على نطاق المنظومة

 .إلى ذلك

قطاب الشراكات مع الجهات الفاعلة اإلنمائية استويتضمن انخراط الصندوق في عملية إصالح األمم المتحدة  -13

بما ذلك الحكومات وكيانات األمم المتحدة األخرى والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات  ،األخرى

ً  إصالح األمم المتحدة فقد وف رلي وبالتا .المالية الدولية بين الوكاالت التي   فرصة نادرة لتعزيز التعاونأيضا

لقضايا ذات الصلة على اوالعمل معاً  ،للوصول إلى نتائج أفضل على أرض الواقعتتخذ من روما مقراً لها 

 .والغذائيةالنظم الريفية  ذائي والتغذية والزراعة وتحويلباألمن الغ
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ر الصندوق مبادئ توجيهية مخصوصة عن كيفية انخرط دائرة  ،ألمم المتحدةإصالح انتجات ومن بين م -14 طو 

دخاله الذي يتم إ ،ستدام لألمم المتحدةمالمكاتب القطرية للصندوق في إطار التعاون اإلنمائي الو إدارة البرامج

ً وكلما كان ذلك مم ،وفي سياق أطر التعاون الجديدة هذه .لمتحدةحالياً في جميع البرامج القطرية لألمم ا ، كنا

قطرية مشتركة  بتحاليلعاون الصندوق وبصورة نشطة مع الوكالتين األخرتين في روما على القيام سوف يت

الفرص الثاني خالل إعداد برامج  ةلتحقيق هدف التنمية المستدام ،لألهداف واإلجراءات المترابطة

 االستراتيجية القطرية في الصندوق.

إلعداد برامج  ةسوف تستمر الوكاالت الثالث في روما بالقيام أيضاً بتحري الفرص المتاح ،وضمن هذا السياق -15

وتتحرى الوكاالت الثالث  .وقد عقدت مشاورات مشتركة أدت إلى تحديد مجاالت التعاون والشراكة .مشتركة

مر الوكاالت وسوف تست .إمكانية تمويل أنشطة مشتركةفي روما تجميع فرص التمويل التي يمكن أن توفر 

 ،وتكون خاضعة للمساءلة عليها ،في توجهها من خالل أطرها للنتائج/الخطط االستراتيجية القطرية اإلفرادية

اإلنمائية المستدامة لألمم وأطر التعاون  ،الخطط المشتركة الرؤية االستراتيجية المشتركة بينها في حين ستدعم

سوف تسلط كل من منظمة األغذية  ،يهاقطري محدود في البلدان التي يكون للصندوق تمثيل وف .المتحدة

 .لألمم المتحدة القطريةق الفر والتوالزراعة وبرنامج األغذية العالمي الضوء على أولويات الصندوق في مدا

لمجموعة األمم المتحدة التابعة من خالل عمل مجموعة النتائج االستراتيجية البتكارات األعمال و ،وأخيراً  -16

 ،المثال فعلى سبيل .جديدة لالتساق على المستوى القطري ونهجأدوات يتم الشروع بإطالق  ،للتنمية المستدامة

لتمكين  ،كيان آخر من كيانات األمم المتحدة 16الصندوق مع  هاوقعبيانات لالعتراف المتبادل هنالك اآلن 

النظم التشغيلية لبعضها  ،اإلجراءاتو ساتسياالة متبادلة على ماد بصورالموقعين على استخدام أو االعت

 ،ويتوقع لهذا األمر أن يزيد وبصورة كبيرة من الرشاقة التشغيلية .وما يتعلق بذلك من آليات تشغيلية البعض،

السياسات واإلجراءات المختلفة للموفرين األخرين قبل الدخول من خالل االستغناء عن الحاجة الستعراض 

 .مة معهماتفاقيات خدفي 

ويطور الصندوق استراتيجية انخراط مؤسسية للدخول في استراتيجية لعمليات األعمال على المستوى  -17

وتمكن كيانات األمم  ،القطري. وقد ثبت بأن استراتيجيات عمليات األعمال هذه تحسن من كفاءة التكاليف

ر. ومن وجهة نظر الصندوق، فإن استراتيجية المتحدة من العمل معا على المستوى القطري للحد من التكرا

لعمليات األعمال ستسمح له باالستفادة من القوة الشرائية المشتركة وتعظيم اقتصادات الحجم الكبير. ويتم حاليا 

بة االنخراط العالمي عإعداد استراتيجية مؤسسية داخلية للصندوق من قبل وحدة األمن في الميدان، وش

ُ وارد، والشراكات وتعبئة الم من المكاتب القطرية للصندوق. والهدف  ودائرة إدارة البرامج، مع ُمدخل أيضا

من ذلك هو االنضمام إلى مبادرة استراتيجية عمليات األعمال على المستوى القطري من خالل توقيع 

 استراتيجية في البلدان التي يكون للصندوق فيها وجود ميداني.


