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 الخلفية  -ألف

تقدم في القضاء على الفقر المدقع وتحقيق ال وتوقفسنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  10مع بقاء  -1

. ويسعى نموذج العمل المتفق عليه لفترة التجديد الثاني عشر يزيد أثره أنالصندوق  على ،األمن الغذائي اآلن

على الصندوق لموارد الصندوق إلى تعزيز دعم الصندوق لمن هم أكثر عرضة للتخلف عن الركب. وسيركز 

 إلقراضالعادي لبرنامج ال برنامج تمويل القطاع الخاصل كم  حيث سي   ةالبرامج القطريبشأن تحويلي نهج  تنفيذ

نطاق توسيع  فيالهدف من ذلك يتمثل الريفي. و الصمودإلى جانب برنامج  ،لصندوقفي ا المنحوالسيادي 

لتغير المناخ والهشاشة  عرضةا في البلدان األكثر ثر، وال سيماألوتعميق  االنخراطموارد الصندوق ووسائل 

 من أجل وضع برنامج عمل شامل. ،وانعدام األمن الغذائي

شاملة  عملجذب استثمارات القطاع الخاص في الزراعة وإنشاء نماذج التي تواجه تحديات للالتصدي تطلب يو -2

 امستثمر -الهشة والبلدان  ة الدخل من الشريحة الدنيامتوسطالمنخفضة الدخل والبلدان الال سيما في البلدان و -

المخاطر.  تخفيفلديه فهم عميق لقطاع الزراعة واالحتياجات ذات الصلة والنظام اإليكولوجي وفرص 

لتحويل الزراعة واالقتصادات  االصندوق هو المنظمة اإلنمائية العالمية المتخصصة الوحيدة المكرسة حصريو

 واستدامة. صموداالريفية والنظم الغذائية لجعلها أكثر شمولية وإنتاجية و

يستهدف الصندوق "الميل  ،الكبيرةعلى عكس المستثمرين التجاريين وبعض المؤسسات المالية الدولية و -3

لمساعدة الماليين من سكان الريف على زيادة إنتاجيتهم ودخولهم والوصول إلى  األكثر نأيااألخير" والمناطق 

من السوق.  هذه الشريحة خدمةعلى الرغم من التحديات والمخاطر المرتبطة ب ،األسواق وخلق فرص العمل

وهو على استعداد لتحمل وال يزال يستفيد منهما وخبرته تجاربه الصندوق على االستفادة من دأب  ،كمستثمرو

 االقتصادات الريفية والنظم الغذائية. لتحويلالمخاطر 

 الصندوق في وضع فريد يؤهله لتحقيق 

 تمويل القطاع الخاص: ه بشأنبرنامج أهداف

  ؛حصري على التنمية الريفية وفهم عميق الحتياجات القطاع الريفيتركيز 

  ؛الزراعية اإليكولوجية نظمبالمزارعين وال المتعلقةإلى البيانات متميز وصول 

 ؛لمخاطر مع التركيز على صغار المنتجينإقبال أعلى على تحمل ا 

  ؛كل من القطاع الخاص والحكوماتلسمعة كشريك موثوق به 

  ؛القطاع العام مشروعاتلالستثمار بقصد إقامة روابط مع  مصمم حافظةنهج 

  صبور؛أفق استثمار 

 ثبت لتمويل التنمية ع م  ِّ جم   ؛م 

  ثراألقياس ل شفافة وقويةأطر. 

 األهداف  -باء

ه ومساهمته في أثر توسيع نطاقتمكين الصندوق من  في برنامج تمويل القطاع الخاصالهدف من يتمثل  -4

( من خالل استكمال وتعزيز النتائج التي 2و 1التنمية المستدامة هدفاوالجوع في الريف )القضاء على الفقر 

. وسيستلزم ذلك االنتقال من نهج مخصص لتنمية السيادية لقروض والمنحا ه بشأنيتم تحقيقها من خالل برنامج

التنمية المستدامة إلى برنامج  خطةمن  2و 1لهدفين لالقطاع الخاص ودراية القطاع الخاص وتعبئة تمويل 



IFAD12//3/R.2/Add.4 

3 

برنامج تمويل ساهم يوضوح عمليات الصندوق ونطاقها. وباإلضافة إلى ذلك، س يزيدمؤسسي وأوسع نطاقا 

في االستدامة المالية طويلة األجل للصندوق من خالل توليد الدخل الذي سيسهم في توسيع  القطاع الخاص

 .ةالجديد ةالمالي يةالهيكل بشأنالجارية  وتنويع قاعدة موارده، بما يتماشى مع الجهود

  النواتج والنتائج المستهدفة -جيم

القطاع الخاص لصالح صغار ودراية وابتكار استثمارات  جذبإلى  برنامج تمويل القطاع الخاصسعى ي -5

 القدرة علىوتمكين المرأة وتعزيز المنتجين والمجتمعات الريفية، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب، 

 تغير المناخ. الصمود أمام

مخاطر استثمارات القطاع الخاص بطريقتين: أوال، من  تخفيفهذا عن طريق  جذب التمويل أثروسيتحقق  -6

في القطاع الزراعي والعمل في أفقر المناطق في البلدان  تينخالل االستفادة من خبرة الصندوق ودرايته الواسع

من  تعبئتها، التي يسعى الصندوق إلى نامج تمويل القطاع الخاصبرثانيا، من خالل زيادة موارد والنامية؛ 

الصندوق إلى تحقيق نسبة تمويل مشترك/زيادة قدرها  يسعىمختلف أنواع المانحين والمستثمرين المؤثرين. و

برنامج لدعم  ي قدِّموهذا يعني أن كل دوالر  1.برنامج تمويل القطاع الخاصأضعاف من التمويل المعبأ ل خمسة

مباشر نحو هدف زيادة االلتزامات العالمية بشكل خمسة دوالرات مار ثاستسي ترجم إلى  يل القطاع الخاصتمو

 للزراعة واألمن الغذائي في أفقر المناطق.

 2.5إلى ما بين  برنامج تمويل القطاع الخاصتم جمعها، سيصل سيوبشكل عام، بناء على حجم الموارد التي  -7

القطاع الخاص الناجحة إنشاء أعمال تجارية  مشروعاتاإليجابي ل ثرماليين مستفيد. ويمكن أن يشمل األ 5و

رأس المال البشري من خالل والنهوض بمن الفقر  الناسمزدهرة توفر فرص عمل وسبل عيش النتشال 

إلى زيادة كفاءتها  بشكل أكبرلتكنولوجيا لالشركات الصغيرة والمتوسطة التدريب. ويمكن أن يؤدي استخدام 

القدرة صغار المنتجين في بناء  برنامج تمويل القطاع الخاصدعم يسكما البيئي السلبي.  ثروعوائدها وتقليل األ

ة وسبل عيش متنوعة، واعتماد الممارسات يزراع نظموالتكيف مع تغير المناخ من خالل على الصمود 

التنوع البيولوجي، وتخفف انبعاثات غازات  التي تعززوالحلول القائمة على الطبيعة  اإليكولوجيةالزراعية 

 االحتباس الحراري.

  البلدان والمشروعات المؤهلة -دال

. وتماشيا مع برنامج تمويل القطاع الخاصستكون جميع البلدان التي يعمل فيها الصندوق مؤهلة لمشروعات  -8

بشكل خاص  برنامج تمويل القطاع الخاص، ستركز مشروعات وأنشطة الصندوق والتزاماته المؤسسية مهمة

والبلدان التي تعاني من أوضاع  ل من الشريحة الدنيالدان المتوسطة الدخوالب البلدان المنخفضة الدخلعلى 

 برنامج تمويل القطاع الخاصفي المائة من استثمارات  90 استهداف يتمثل في إشاريهدف  وسيوضعهشة، 

 (.2024-2022 التجديد الثاني عشر للموارد فترة)بلدان في السنوات الثالث األولى من العمليات هذه الل

األداء.  الموارد على أساسبموجب نظام تخصيص  برنامج تمويل القطاع الخاصلن يتم تخصيص موارد و -9

للموارد عبر المناطق الجغرافية والدول  النطاق وواسع مستهدفستخدم خمسة معايير لضمان تنويع وست  

القروض برنامج مع  تكاملالالصندوق و بمهمة( الصلة 1: )أشد احتياجااألعضاء مع التركيز على من هم 

المعايير البيئية واالجتماعية  (5)المخاطر؛  (4نتائج التنمية المتوقعة؛ ) (3؛ )إضافية الصندوق (2والمنح؛ )

لية من االعتبارات الرئيسية في عملية اعالي وفع تحفيزي تأثيرإمكانية تحقيق الحوكمة. وستكون معايير و

 االختيار.

                                                      

 الزيادة البالغة خمسة أضعاف محسوبة بوصفها نسبة استثمار الصندوق نفسه وإجمالي تكاليف المشروع الذي يجري دعمه. 1
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بمرور الوقت باستخدام ثالثة أدوات مالية: منتجات  برنامج تمويل القطاع الخاصتكثيف عروض  ومن المقرر -10

إلى استخدام المساعدة  برنامج تمويل القطاع الخاصدعو يوتخفيف المخاطر. كما  رأس المالالدين وحقوق 

 .برنامج تمويل القطاع الخاص تتم برعايةاالستثمارية التي  مشروعاتالستكمال وتعزيز ال التقنية

 الحوكمة وتعبئة الموارد  -هاء

مليون دوالر أمريكي، من خالل التجديد الثاني عشر  200يتمثل طموح الصندوق في جمع ما يصل إلى  -11

 مطلوبهذا . ورأس المال برنامج تمويل القطاع الخاصلموارد األخرى، لبدء لموارد الصندوق وجهود تعبئة ا

برنامج تمويل القطاع موارد  تؤديمن المتوقع أن . ولقطاع الخاصية لاالستثمار مشروعاتالمخاطر  لتخفيف

مليار  1خمسة أضعاف قيمتها من القطاع الخاص والمستثمرين اآلخرين )ما يعادل  يبلغاستثمار إلى  الخاص

في السياق الحالي  ةخاصيكتسي ذلك أهمية دوالر أمريكي( لصالح األسر الريفية الفقيرة وصغار المنتجين. و

أعبائها و( 19-جائحة فيروس كورونا )كوفيدثار السلبية للتصدي لآلحاجة إلى إجراءات موسعة ل توجدحيث 

 العامة للعديد من الدول األعضاء النامية. اتالمتزايدة على المالي

، يمكن االعتراف بمساهمات الصندوقتجديد الثاني عشر لموارد ات الخاصة بالمشاورهيئة النتائج ووفقا ل -12

يجوز ولتصويت. التي تحمل حق اكشكل من أشكال "المساهمات اإلضافية"  برنامج تمويل القطاع الخاص

حقوق  منحلقطاع الخاص، والتي ال تؤدي إلى لحساب أمانة ادول األعضاء أيضا تقديم أموال تكميلية لل

حقوق تصويت أو أي حقوق  تمنحمساهمات من الدول غير األعضاء ولكنها لن  وست لتمس أيضا تصويت.

يدعو الصندوق الدول من أجل تقليل مخاطر االستبدال إلى أدنى حد، أخرى فيما يتعلق بالمجلس التنفيذي. و

برنامج تمويل قبل المساهمة في إلى أقصى حد مساهماتها األساسية  لزيادةاألعضاء إلى بذل قصارى جهدها 

 .القطاع الخاص

للمساهمة في  القطاع الخاص حساب أمانةن الذين يقدمون الموارد إلى يوالمستثمر للمانحينفرصة منح ست  و -13

عملية الموافقة لى إ برنامج تمويل القطاع الخاص مشروعات حوكمة. وعموما، ستستند هذه الموارد حوكمة

موافقة نهائية من المجلس التنفيذي. وفقا لعمليات الصندوق غير السيادية، ات الخاصة بعلى المشروع

ت لتقديم مدخال برنامج تمويل القطاع الخاصوباإلضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء لجنة استشارية مخصصة ل

برنامج المساهمين في  وتوجيهات استراتيجية على مستوى البرامج. وستتألف اللجنة االستشارية من ممثلي

 .تمويل القطاع الخاص

 االستدامة المالية  -واو

عددا من تدفقات الدخل لتغطية التكاليف التشغيلية وزيادة مجموعة التمويل  برنامج تمويل القطاع الخاصولد يس -14

المبالغ )في أصل  توليد مدفوعاتالناجحة إلى  مشروعاتالمستقبل. وستؤدي الفي لالستثمارات واألنشطة 

. وبالنسبة لحقوق المحققةالفوائد والرسوم  فضال عن دخل( في غير حصص رأس المالحالة االستثمارات 

تدفقات االستثمار العائدة هذه كمصدر  ت ستخدمقيمة مضافة وأرباح. وستحقيق ، من المتوقع أن س المالرأ

تماشيا مع الوثيقة و. برنامج تمويل القطاع الخاصل التقنيةرأس المال االستثماري وتمويل المساعدة ل

EB 2020/129/R.11/Rev.1 ، في الصندوق وإنشاء  ةإطار عمليات القطاع الخاص غير السياديالمعنونة

تمويل حساب أمانة للقطاع الخاص، ت دفع النفقات اإلدارية اإلضافية التي يتكبدها الصندوق فيما يتعلق ببرنامج 

 .حساب األمانةموارد القطاع الخاص من 

لتغطية  اكافي دخال برنامج تمويل القطاع الخاصولد يسنوات، من المتوقع أن  10استنادا إلى نموذج مدته و -15

مليون دوالر أمريكي لحافظة  64من الموارد البالغة  الحد األدنى عبئةت في حالة 2024لتكاليف بحلول عام ا

ماليين دوالر أمريكي خالل هذه الفترة حتى يتم توليد تدفقات دخل  3االستثمار. كما سيلزم استثمار أولي قدره 

 كافية لتغطية التكاليف.
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 موجباصافي دخل  برنامج تمويل القطاع الخاصدر استثمارات وأنشطة من المتوقع أن ت   ،2024وبعد عام  -16

كون يسنوات. وبالتالي س 10والرسوم على مدى  دخل الفائدةمليون دوالر أمريكي من  16حتى  -للصندوق 

سعى ياالستثمارات بمرور الوقت. وس زيادةفي وضع يمكنه من تجديد موارده ل برنامج تمويل القطاع الخاص

غير أنه على أساس تجاري كمبدأ استثماري أول،  مشروعاتإلى تمويل ال ويل القطاع الخاصبرنامج تم

والمخاطر،  ثرمن منظور األ إذا اعت برت مناسبةلنشر حلول التمويل المختلط  المعبأةنح ستخدم أيضا الم  يس

2وفقا لمبادئ أفضل الممارسات.
 

 إطار النتائج  -زاي

برنامج تمويل مخصصة ل اموارد ستشمل، التي القطاع الخاص حساب أمانةستكون المساهمات المقدمة إلى  -17

 ةوشفاف ةواضحواإلبالغ بطريقة رصد الآلية إلعداد التقارير للسماح ب إنشاء، قابلة للتتبع وسيتم القطاع الخاص

برنامج تمويل ل لثالثة سيناريوهات مختلفة لتموي ترد تقديرات األثر اإلنمائيالمالي واإلنمائي. و ثرعن أداء األ

 .1في الجدول  القطاع الخاص

 1الجدول 

 2024ومدى الوصول بنهاية عام التوقعات بشأن حجم الموارد 

 العالي السيناريو المتوسط السيناريو للتعادل المحقق سيناريو 

 جمعه تم الذي المبلغ
 دوالر مليون 67 تعبئة

 أمريكي
 دوالر مليون 100 تعبئة

 أمريكي
 دوالر مليون 200 تعبئة

 أمريكي

 أمريكي دوالر مليار 1 أمريني دوالر مليون 500 أمريكي دوالر مليون 335 أضعاف( 5) المالي للرفع الشامل المبلغ إجمالي

 33 25 18 السيادية غير العمليات مشروعات عدد

 أمريكي دوالر ماليين 10 أمريكي دوالر ماليين 6 أمريكي دوالر ماليين 4 السيادية غير عملياتال مشروعات حجم متوسط

 90 90 90 الدخل المنخفضة البلدان في السيادية غير العمليات نسبة

 ماليين 5 مليون 2.5 مليون 1.7 إليهم الوصول تم الذين المنتجين صغار

 50 50 50  المنتجين صغار من النساء نسبة

 مليون 25 ماليين 10 مليون 8.4 المستفيدين عدد إجمالي

 

 المضي قدما  -حاء

. وسيعقد االجتماع 2021خالل عام  برنامج تمويل القطاع الخاصمن المتوقع استالم المساهمات األولى ل -18

برنامج تمويل القطاع . وستتاح معلومات عن 2021من عام  الثاني الفصلاألول للجنة االستشارية بحلول 

برنامج تمويل القطاع تحديث عن  إدراج سيتموعلى اإلنترنت، اإللكتروني على موقع الصندوق  الخاص

، بما في ذلك ما يتعلق بتعبئة الموارد والتنفيذ والنتائج، في استعراض منتصف المدة للتجديد الثاني الخاص

 عشر لموارد الصندوق.

                                                      

 .المختلط في مشروعات القطاع الخاص يالتيسيرلتمويل امن أجل يلتزم الصندوق بالمبادئ المعززة لمؤسسات تمويل التنمية  2


