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 التوصية
 إلى استعراض ما يل:: مدعوةمل المعنية بإطار االنتقال إن مجموعة الع

مساعدة التقنية المستردة فيما يتعلق بال األخرىالمنظمات و الدروس المستفادة من تجارب الصندوق  (1)
 التتاليف؛

ف: مساعدة التقنية المستردة التتاليف عالية الجودة تقديم الالصندوق ف:  الت: تواجهتحليل قيود العرض  (2)
 الوقت المناسب؛

 ف: المستقبل؛ من الصندوق مساعدة التقنية المستردة التتاليفطلب على التقدير ال (3)

الذي يقترح تيف يمتن أن تتغير الممارسات واإلجراءات ف: الصندوق لضمان أن  ،المض: قدماطريق  (4)
طار االنتقال. نموذج عمل الصندوقأداة أساسية ف:  التقنية المستردة التتاليفتصبح المساعدة   وا 

 

 المساعدة التقنية المستردة التكاليف وطريق المضي قدماحالة 

 مقدمة -أوال
وافق  ،وأهداف التنمية المستدامة 2030من أجل تقديم أتبر مساهمة ممتنة ف: خطة التنمية المستدامة لعام  -1

. وينطوي أثرهيرتز على النتائج واالبتتار لزيادة  2017حزيران /جديد ف: يونيوعمل الصندوق على نموذج 
ف: حشد موارده  ة،مبتتر الواقعية، وتذلك الجريئة والالدروس المستفادة ب االنتفاعهذا الترتيز على 

يقدم ويضمن أن  ،الصندوق نموذج عملجانبا مهما من  إطار االنتقالوتخصيصها واستخدامها. ويشتل 
 بصرفالدول األعضاء فيه  مع جميع للعملالصندوق المزيج الصحيح من األدوات المالية وغير المالية 

 .اإلنمائ: اهاالنظر عن مستو 

، 2012 ف: عام ، الت: وافق المجلس على السياسة الخاصة بهاالمستردة التتاليفالمساعدة التقنية وتعتبر  -2
ه: تعمل و . إلى دوله األعضاءقدمها الصندوق يف: سلة التدخالت الت: يمتن أن  مهمةمحتملة أداة 

ف: برامج  الواردةساعد على تحقيق أهداف البرامج القطرية تو غير اإلقراضية، مصدر رئيس: للمساعدة ت
المساعدة التقنية المستردة وبالنظر إلى أن  .االستراتيجية القطرية المذتراتالفرص االستراتيجية القطرية و 

فقد حان الوقت لتقييم  ،األعضاءيمتن أن تتون وسيلة للصندوق لتلبية احتياجات جميع الدول  التتاليف
وتيف يمتن تحسين  اآلنحتى منها المستفادة  روسالدما ه:  لمعرفةالمساعدة التقنية المستردة التتاليف 

 للتتيف مع أساليب الصندوق الجديدة لتخصيص موارده واستخدامها. األداة

 ،طلب متواضعا نسبياتان الفقد حتى اآلن مختلطة.  المساعدة التقنية المستردة التتاليفتجربة تانت و  -3
 ؛معلقة بسبب: تغير الظروف ف: الدول األعضاء المساعدة التقنية المستردة التتاليفوبعض فرص تصميم 

حول  تقنيةأو الفرق ال انوغياب الوضوح داخل البلد ؛حاالت(عدد قليل من الاألداة )ف:  هذهمرونة  وعدم
 - المساعدة التقنية المستردة التتاليفمن اتفاقيات  اتفاقيتين فقطعلى توقيع التم وقد المض: قدما.  فيةتي

 لم يولدأتبر من الطلب الحال:، ف األول: تان االهتماموف: حين أن  تال المشروعين مستمران حاليا.
من  هالصندوق الطلب بفعالية عن طريق تسويق المنتج على نطاق واسع للدول األعضاء تجزء من مزيج
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. وف: حين أن السياسة المساعدة التقنية المستردة التتاليفمقترح قيمة توضيح األدوات، تما لم يتم تحديد 
، فلم يتم تقديم إرشادات واضحة المساعدة التقنية المستردة التتاليفتحدد ثالثة أنواع عريضة من منتجات 

راض إما إلى جانب منتجات اإلق –األداة مفيدة بها أن تتون  الطريقة الت: يمتنللفرق القطرية حول 
 .ال تقترض من الصندوقالت: بلدان الالتقليدية للصندوق أو تمنتج جديد ف: 

 إلى جانبف: الدول األعضاء  األوضاعه مع تغير نموذج عملتتييف  حافل ف:ويتمتع الصندوق بسجل  -4
ن البلدا فئةالمزيد من الدول إلى  انتقالمع  ،على سبيل المثالو تبر ف: االقتصاد العالم:. األتغييرات ال

بشتل متزايد لترتيز ل نموذج عمل الصندوقتتيف  ،تخصيص ميزانيات محلية أتبر للتنميةو  ،ة الدخلمرتفع
يسعى إطار االنتقال إلى االستجابة للتحديات الت: تطرحها و . أفقر الناس يعيش فيهاالت:  ،على أفقر البلدان
لدى يتون لضمان أن  بالغة األهميةوسيلة  المساعدة التقنية المستردة التتاليفتعتبر و هذه التغييرات. 

أتثر مدار  لىالمتتسبة ع ةالمعرفة والخبر  لالستفادة منمن األدوات  -مناسبة و  –الصندوق مجموعة واسعة 
حتى ف: البلدان الت:  - المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةفقراء الريف و  العمل لصالحعاما من  40من 

 .غير ملحة من الصندوق راضتقدة اإلنمائية الرسمية واالحاجة إلى المساعالتتون فيها 

 نمة ف: مجموعتييمتن أن تتون أداة قي   المساعدة التقنية المستردة التتاليفإدارة الصندوق أن وترى  -5
ومع ذلك قد تظل مهتمة  ،هناك عدد من البلدان الت: ال تقترض من الصندوق ،البلدان. أوال من إضافيتين

قد  ،بمرحلة انتقالية مرأو البلدان الت: ت ة الدخلف: البلدان منخفض ،ثانياو ات الصندوق. باالستفادة من خبر 
أدلة وفيرة  وهناكمن قبل طرف ثالث هذه األدوات جذابة.  المساعدة التقنية المستردة التتاليفيجعل تمويل 

ثالثة  ألطراف ةالتنمية التابع جهات تمويلل مشروعاتدورا ف: تصميم  يؤديأن الصندوق يمتن أن  على
للوصول إلى المزارعين  اباستخدام موارده ةمهتم اولتنه ،التنمية الريفية والزراعيةمجال ف:  ولديها خبرة أقل

مناقشات جارية وهناك  الفقراء أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من المستفيدين التقليديين من الصندوق.
للتنمية حول استخدام هذا النهج. وتعتبر الجهات الفاعلة األخرى مثل  مع حتومة غينيا وصندوق أبو ظب:

من المصادر  التنمية الزراعية ف: المملتة العربية السعوديةوصندوق  للتنمية االقتصادية الصندوق التويت:
 ف: الصندوق. المساعدة التقنية المستردة التتاليفالمحتملة للطلب على 

الت: يوفرها خدمات الف:  أساسيا ادور  أن تؤديمن  نية المستردة التتاليفالمساعدة التقمن أجل تمتين و  -6
من  -المحتمل ف: سياقات أخرى  اوتوضيح دوره -دخال أعلى فئة بلدان إلى  تنتقللبلدان الت: لالصندوق 

تقدم هذه الورقة و . تهوتلبي مزيد من التفاصيل حول األداة والتوجيهات بشأن توليد الطلبالالضروري توفير 
الطلب  فترة عن تعرضو  -بمؤسسات أخرى  ةداخل الصندوق ومقارن - اآلناستعراضا للتجربة حتى 

لصندوق إلى توفيره اأن يسعى وهو المنتج الذي يمتن  ،المساعدة التقنية المستردة التتاليفالمحتمل على 
 .المنقحهذا المنتج  لتوفيروما هو مطلوب من الصندوق 

طار االنتقال نموذج عمل الصندوقو  ،ساعدة التقنية المستردة التكاليفالم -ثانيا  وا 
 يمتن التنبؤ بهاشاملة و  مجموعة وضعالصندوق بهدف  نموذج عملابتتار ف: تاقُترح إدخال إطار انتقال  -7

تل من األدوات الحالية للصندوق ار المقترح على طوسيشتمل اإلومستدامة من الدعم للمقترضين.  وشفافة
صحيح من األدوات المالية وغير المالية لتلبية ال مزيجالجديدة لضمان أن يوفر الصندوق أدوات وسياسات و 

 .فيه احتياجات الدول األعضاء
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التجديد الخاصة بالذي تم اقتراحه والموافقة عليه أثناء المشاورات  ،لصندوقلز نموذج العمل المعزز ويرت   -8
 ؛تخصيص الموارد (2) ؛( تعبئة الموارد1: )ه:و  ،ع رتائزأربعلى  ،موارد الصندوقالحادي عشر ل

دورا حاسما ف:  المساعدة التقنية المستردة التتاليف وتؤديتحويل الموارد.  (4)؛ استخدام الموارد (3)
التزم  ،فيما يتعلق بتخصيص المواردفتخصيص الموارد واستخدامها. رتيزتين من هذه الرتائز األربع: 
البلدان المؤهلة لالقتراض من موارده األساسية من خالل نظام من الصندوق بإعطاء األولوية لعدد 

. ومع تغير تسلسل البلدان الت: الموارد تجديدورات دمن األداء خالل تل دورة أساس على  المواردتخصيص 
ف: البلدان الت: ال تزال فيها  ال سيما ،اإلضافية التمويلتتغير قيمة أدوات  ،لى موارد الصندوقعصل حت

 .تحظى بتقدير عالخبرة وتجارب الصندوق 

وهو القيام  ،)استخدام الموارد( من نموذج العمل ةالثالث لرتيزةالمبدأ الرئيس: لتطلب وباإلضافة إلى ذلك، ي -9
المخصصة الميزانيات الوطنية مقارنة باإلقرار بأن موارد الصندوق محدودة  ،بالعمل اإلنمائ: بطريقة مختلفة

أن  يةطيف التنم على امتدادلبلدان إلى ا ويمتن للقروض الت: يقدمها الصندوقللزراعة والتنمية الريفية. 
 المساعدة التقنية المستردة التتاليفتوفر و . البرامج الحتومية المستقبلية تسترشد بها تعمليات تجريبيةتعمل 

الفقر  التصدي لمشاتلندوق ومعرفته إلى الحتومات الت: تسعى إلى وسيلة هامة لضمان نقل خبرات الص
وسوء  ،األسواقإلى  المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةوصول عدم إمتانية و  ،اإلنتاجيةوانخفاض  ،الريف:

 (.ةاألصلي والشعوبساء والشباب الريفيين الفقراء )وخاصة الن تانالتغذية وتهميش الس

من الحتومات من  لالقترابعلى أهمية الالمرتزية توسيلة ترتيزا متزايدا أيضا  الصندوقنموذج عمل  ويضع -11
 ةاإلقليمي المراتز دونف: مناقشات السياسات. ويشير نموذج  االنخراطأجل تحديد احتياجاتها الخاصة و 

دورا  تؤديتن أن يم المساعدة التقنية المستردة التتاليفوزيادة ترتيز الصندوق على حوار السياسات إلى أن 
 رئيسيا ف: الدعم المستقبل:.

من أجل تقديم مساهمة أتبر ألهداف التنمية  هنموذج عمل بالنظر إلى أن الصندوق يسعى إلى تعزيزو  -11
المساعدة التقنية المستردة  استعراضينبغ:  ،وألن احتياجات أعضاء الصندوق آخذة ف: التغير ،المستدامة
 لغرض.تف: باأنها  ف: الصندوق للتأتد من التتاليف

 وأساليبه: تعريف الصندوق المساعدة التقنية المستردة التكاليفما هي  -ثالثا
المساعدة على  ،2012، ف: دورته السادسة بعد المائة المنعقدة ف: سبتمبر/أيلول المجلس التنفيذي وافق -12

 ،2016 /أيلولسبتمبر وف:. ف: الصندوق األعضاءتأداة إضافية لخدمة البلدان  التقنية المستردة التتاليف
 .المساعدة التقنية المستردة التتاليفوافقت لجنة اإلدارة التنفيذية على إجراءات تشغيلية توفر إطارا لتنفيذ 

 صندوق أنواع الخدمات التالية:أن يقدم اليمتن  ،التقنية المستردة التتاليف للمساعدةف: ظل اإلطار الحال: و  -13

محددة من ( تقديم خدمات التصميم لعمليات تاملة أو متونات 1يشمل: ) . هذاالمساعدة التشغيلية )أ(
وف: الحالة . خدمات اإلشراف ودعم التنفيذ للعمليات التاملة أو المتونات المحددة (2)البرامج؛ 
 اواإلشراف عليه اتمساعدة تقنية تاملة أو جزئية لتصميم المشروعالصندوق  يمتن أن يقدماألخيرة، 

الت: ال يمولها الصندوق من خالل  مشروعاتمرحلة اإلنجاز( للف: )بما ف: ذلك  هاودعم تنفيذ
 .برنامجه للقروض والمنح
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أو تقييمات أو يشمل المساعدة التقنية ف: شتل دراسات هذا  المساعدة التحليلية واالستشارية. )ب(
 .تشغيلية غير وثائق مواقف سياساتيةت أو تحليالأو وضع استراتيجيات 

هذا يشمل المساعدة المتعلقة بالبرامج الت: يترتب عليها تبادل األفتار أو  المعرفة. وتقاسمعلم الت )ج(
بناء القدرات من  ، بما ف: ذلك ألغراضوالية الصندوق وأولوياتهبناء شراتات التحالفات المتعلقة ب

ويستفيد هذا النشاط من  .وما إلى ذلك والدورات التدريبية ،واالجتماعات ،والمؤتمرات ،خالل األحداث
 قدرة الصندوق على التنظيم.

 حتى اآلن المساعدة التقنية المستردة التكاليفالمتعلقة بتجربة الصندوق  - رابعا
 الحالية المساعدة التقنية المستردة التكاليف استعراض -ألف

. 2015 فقط منذ عام اجزئي وناجحةمحدودة  المساعدة التقنية المستردة التتاليفتانت تجربة الصندوق مع  -14
 المساعدة التقنية المستردة التتاليف االستفادة منلمناقشة إمتانية مع الصندوق سبعة بلدان  تواصلتوقد 

ف: حين أن هناك عمليتين و  ماليين دوالر أمريت:. 4ودوالر أمريت:  400 000تراوح ما بين بطلبات ت
موريشيوس والمملتة العربية  ف:، المستردة التتاليفالمساعدة التقنية من عمليات نشطتين وجاريتين 

 ،وبوتسوانا ،مع الجزائر المساعدة التقنية المستردة التتاليفات يفإن اتفاق ،أدناه( 1)انظر اإلطار  ديةالسعو 
أدناه(. وف: حين تلقى الصندوق طلبات  1وغينيا معلقة أو قيد المناقشة )انظر الجدول  ،والصين ،وشيل:
 ،بتمويل مباشر من الحتومات واألطراف الثالثة )على سبيل المثال دة التقنية المستردة التتاليفالمساع بشأن

ف:  لمساعدة التقنية المستردة التتاليفل ن النشطتين الوحيدتينتفاقيتياالفإن  ،صندوق أبو ظب: للتنمية(
المساعدة ات يفيها اتفاق تانتف: العديد من البلدان الت: و الحتومة المشارتة. ذاتيا من  ممولتانلصندوق ا

تان التأخير ف: إضفاء الطابع الرسم: على طلب  ،ناقشةمعلقة أو ال تزال قيد الم التقنية المستردة التتاليف
 د.تغيير األوضاع داخل البليرجع إلى  المساعدة التقنية المستردة التتاليف

 1 اإلطار
 موريشيوس والمملكة العربية السعوديةلصندوق في ل المساعدة التقنية المستردة التكاليف

 موريشيوس

التقنية المستردة  للمساعدةبرنامج  وضععلى  ،2015ف: منتصف عام  ،وافقت حتومة موريشيوس والصندوق
ف: دعم الحتومة التقنية المستردة التتاليف  المساعدة. ويتمثل هدف هذه البلد لتعزيز صناعة البذور ف: التتاليف

إلى المزايا النسبية للبلد ف:  انللبذور تستند تينتفعيل قانون البذور الخاص بها ووضع سياسة واستراتيجية وطني على
بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة لقطاع  تهيئة (1األسواق الوطنية واإلقليمية. وشملت مجاالت االستثمار الرئيسية: )

صدار الشهاداتنظام لمراقبة الجودة الختبار ا وضع (2) ؛البذور الميدان:  وضع إجراءات لالختبار (3) ؛لبذور وا 
تحليل الطلب الوطن: واإلقليم:  (4) ؛ألصناف جديدة من المحاصيل ذات األولوية العالية لألمن الغذائ: والتصدير

 تردة التتاليفالمساعدة التقنية المستم التوقيع على اتفاقية و والعالم: على البذور الت: يمتن إنتاجها ف: موريشيوس. 
بتمديد بدون تتلفة  أجري مؤخراالذي وأوصى استعراض منتصف المدة  ،لمدة ثالث سنوات 2016 /أيارمايو 26ف: 

 مليون دوالر أمريت:. 1.15. وتبلغ القيمة اإلجمالية للعقد 2020 /أيارحتى مايو
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 المملكة العربية السعودية

بهدف  المساعدة التقنية المستردة التتاليف ،البيئة والمياه والزراعةل وزارة من خال ،طلبت المملتة العربية السعودية
تغير المناخ ف: منطقة  قدرتهم على الصمود أمامو  تهموربحيالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة تعزيز إنتاجية 

هذه منظمات المنتجين ف: ف: ة المساعدة التقنية المستردة التتاليف إلى تحسين مهارات اإلدار تهدف و جازان. 
ورتزت على التعاون األسري  ،البن والمانجوقطاع: . وقد استخدمت منهجا لتنمية سلسلة القيمة تستهدف المنطقة

مليون دوالر أمريت:  2 الت: تبلغ قيمتهاتفاقية على االتوقيع التم و باألسواق. المستدامة بط واإلنتاج والر لوالجماع: 
. ومن المتوخى أن تتون أمريت: مليون دوالر 2قدره  مباشر من الحتومة إضاف: ستثماربا ،2018 /شباطف: فبراير

وتجربة ألداة الستثمار من الة أولى شهرا بمثابة مرح 36 الممتدة لفترةاألولية  المساعدة التقنية المستردة التتاليف
ذا نجحتو . المساعدة التقنية المستردة التتاليف أتبر من ذلك بتثير ف:  اتاستثمار ضخ من المتوقع  ،هذه التجربة ا 

 النتائج األولية واعدة.و  ؛مناطق أخرى من المملتة العربية السعودية
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1الجدول    
 تجربة الصندوق في التفاوض بشأن المساعدة التقنية المستردة التكاليف حتى اآلن

 المانحة/العميلالجهة  العميل
المبلغ )مليون دوالر 

 الحالة السنة نوع المساعدة المدة أمريكي(

 نشطة 2016 بناء القدرات والمساعدة التقنية لوضع سياسة وطنية. شهرا 36 مليون دوالر أمريت: 1.2 حتومة موريشيوس موريشيوس

المملكة العربية 
 السعودية

توفير خدمات استشارية بشأن السياسات على نطاق القطاع  شهرا 36 أمريت:ماليين دوالر  4 المملتة العربية السعودية
 والدعم لتنفيذ المبادرات المعينة.

 نشطة 2017

 قيد المناقشة 2018 لمساعدة الجزائر على الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص عمل للشباب. المساعدة التقنية المستردة التتاليفدعم تقن: من خالل  الجزائر

 قيد المناقشة 2018 .2018. وستجرى بعثة استتشافية ف: الربع الرابع من عام المساعدة التقنية المستردة التتاليفتنظر وزارة المالية ف: طلب مساعدة الصندوق من خالل  بوتسوانا

الضعفاء، وال سيما من خالل العمل مع الشعوب األصلية ف: منطقة هج التنمية الريفية ف: بناء القدرة على الصمود بين الستان شأن نُ يتقاسم الصندوق خبرته ب شيلي
 أراوسانيا.

 قيد المناقشة 2018

مليون  30دراسة جدوى وتصميم مشروع زراع: وطن: بقيمة  شهرأ 7 مليون دوالر أمريت: 0.5 صندوق أبو ظب: للتنمية غينيا
 دوالر أمريت: بتمويل من صندوق أبو ظب: للتنمية.

 معلقة 2015

 معلقة 2016 بناء القدرات والمساعدة التقنية لوضع سياسة وطنية. شهرا 18 مليون دوالر أمريت: 0.4 مصرف التنمية اآلسيوي الصين
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 الدروس المستفادة -باء

التقدم المحرز ف: أن و غير متتافئ تان  المساعدة التقنية المستردة التتاليفعلى الرغم من أن الطلب  على -15
 ه األداةقدرته على تسويق مثل هذ ا بشأندروسأيضا فقد تعلم الصندوق  ،تان محدودابشأنها مناقشات ال
 بعض هذه الدروس:وترد أدناه . ما ينشأبسرعة للطلب عند االستجابةو 

 بشتل محدد تأداة محتملة ف: برامج الفرص  المساعدة التقنية المستردة التتاليفيتم تحديد  لم
حتى اآلن  المعرب عنهيعود االهتمام و القطرية.  االستراتيجيةمذترات الالقطرية أو  االستراتيجية

جهود فرق إدارة البرامج القطرية الفردية والمديرين إلى المساعدة التقنية المستردة التتاليف بشأن 
 القطريين.

 المساعدة التقنية المستردة مصدر مرتزي للدعم التقن: داخل الصندوق لتيسير تصميم  لم يتن هناك
 .التنفيذوتتييف الممارسات لضمان نجاح  منهادروس واستخالص  ،عليهاشراف اإلأو  التتاليف

 المساعدة لطلب على لف: االستجابة  فوق طاقتهاف: الصندوق والتقنية القطرية  الفرق تعملرا ما يتث
 حافظة اإلقراض التقليدية. حجمبسبب  التقنية المستردة التتاليف

  المحتمل. اوتطبيقه األداةالقطرية على  الفرقلم يتن هناك تدريب محدد لمديري البرامج القطرية أو 

  بشتل فضفاض. العرضمجموعات  تعريفتم 

  اإلنترنت  سواء عبر) المساعدة التقنية المستردة التتاليفعن  دقيقةافتقر الصندوق إلى مواد تسويقية
مما يعتس عدم مشارتة تل من شعبة الشراتات وتعبئة الموارد وشعبة االتصاالت  ،مطبوعة(الأو 

 .المساعدة التقنية المستردة التتاليفف: ف: الصندوق 

المساعدة التقنية المستردة معنيين ب أخصائيينالحاجة إلى ضمان وجود  ىوس أيضا علوتؤتد هذه الدر  -16
الت: تتاليف التغط:  المساعدة التقنية المستردة التتاليفن الرسوم المرتبطة بأو  الصندوقف: التتاليف 
المستردة المساعدة التقنية الت: تسعى إلى االستفادة من الصندوق بالتامل. وتتوقع الحتومات يتتبدها 
هذا الطلب  ةتلبي ةإمتانيإلى ضمان  ةلطلباتها: هناك حاج ةتفاءببسرعة و  الصندوق أن يستجيب التتاليف

 ،اإلجراءات قد وضعت بالفعل أنالدروس المستفادة. وف: حين  واستخالص ،بسرعة دون المساس بالجودة
 .األهميةداخل الصندوق أمر بالغ  األداةفان زيادة فهم 

الذي لديه  ،البنك الدول: أتدوالحاجة إلى إجراء تعديالت دورية ليسا مدعاة للدهشة: فقد  بط:ءوالتطبيق ال -17
ستشارية اال هأن تطوير خدمات ،مليون دوالر أمريت: 100بقيمة  مستردة التتاليفخدمات استشارية  حافظة

جراءات  مستردة التتاليف مستردة ستشارية االخدمات الاستغرق عدة سنوات. وقد تم مؤخرا تحديث سياسات وا 
ومواءمة الحوافز الداخلية وضمان أن  ،المالية نظمهلمواجهة التحديات غير المتوقعة مثل تعديل  التتاليف

 مستردة التتاليفستشارية االخدمات الالنسبة المئوية لحافظة و . ذات الصلةتغط: رسوم اإلدارة التتاليف 
 هضنسبة إقرالإلى حد تبير مماثلة  –ف: المائة  2.5وال: ح -لبنك الدول: والت: ترتز على الزراعة ل

 ف: المائة(. 4.5الزراع: )حوال: 

: المساعدة التقنية المستردة التتاليف أشتالما من  يع المؤسسات المالية الدولية شتللدى جمف: الواقع، و  -18
ال  ،التجارة الخارجية زيزتعتهدف إلى تمويل  تقنيةالتنمية اآلسيوي مساعدة  مصرفيقدم  ،فعلى سبيل المثال
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المساعدة لألمم المتحدة  راعةتوفر منظمة األغذية والز و األعضاء.  هبين دول ،داخل األقاليمسيما التجارة 
من خالل صندوقها الخاص ألنشطة تمويل التنمية. تما تقدم مجموعة من  التقنية المستردة التتاليف

 على أساس تجاري.ة تقنيالشرتات االستشارية الخاصة المشورة ال

المعرفة محل: لضمان أن تتون  حضورحاجة إلى هناك  :أنتبين التقييمات الت: أجراها البنك الدول: و  -19
أتثر تأثيرا عندما ترتبط بالبرامج تتون  مستردة التتاليفستشارية االخدمات أن الو  ؛تافية ومستدامة القطرية

 :الت: أجرتها تل من وزارة التنمية الدولية ف التتاليف المساعدة التقنية المستردةتؤتد تقييمات و المحلية. 
المساعدة التقنية المستردة وبناء  ،المملتة المتحدة والبنك الدول: على أهمية الرصد والتقييم المستمرين

 مفاهيم مثبتة.أساس على  التتاليف

ة المساعدة التقني مجموعاتالعرض: الميزة النسبية للصندوق و  تحديدإعادة  -خامسا
 المستردة التكاليف

 الميزة النسبية للصندوق -ألف

عادة تعريف المساعدة التقنية المستردة التتاليفنطاق يجب أن يقوم توسيع  -21 ف: الصندوق على المزايا  هاوا 
على المجاالت المواضيعية الت: تدعم رؤيته االستراتيجية للتحول الريف: الشامل  وأن ترتزالنسبية للصندوق 

الصغيرة والتنمية  ازاتف: دعم زراعة أصحاب الحي تجاربه ف:مزايا الصندوق النسبية  وتتجذر 1والمستدام.
 على وجه التحديد:و االستثمارية والسياسات الوطنية.  مشروعاتالريفية عن طريق تصميم ودعم تنفيذ ال

  ب ألصحاالتنمية الزراعية  علىالجودة ترتز  عاليةيقدم حلوال معترف به على أنه الصندوق
 .أخرى دوليةمالية مؤسسه  أيوهو مجال ال ترتز عليه  - ف: المناطق الريفية الحيازات الصغيرة

 تحسين  علىويعمل  ،يستهدف الصندوق أفقر األسر والمجتمعات المحلية ف: المناطق الريفية النائية
 .ةاالجتماعي النواتجاالقتصادي بدال من األنواع األخرى من  هارفاهإنتاجيتها و 

 على  اإلشرافالدعم ف: ف: توجيه تصميم البرامج الحتومية التبيرة وتوفير  ةتبير  ةالصندوق خبر  ىدل
 .وتنفيذها تلك البرامج

  مما يجعله أتثر  ،الربح وال يسعى إلى تحقيقيعمل الصندوق على أساس استرداد التتاليف فقط
 طاع الخاص.وأقل تتلفة من الجهات الفاعلة ف: الق ،على النتائج ترتيزامرونة و 

االقتصادية  العيشإلى تعزيز سبل  المساعدة التقنية المستردة التتاليفمن المتوقع أن يؤدي توفير و  -21
للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وستان الريف اآلخرين من أجل الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائ: 

الشباب الريف: والشعوب األصلية. وتحقيقا وخاصة بين الفئات المهمشة مثل النساء و  ،ف: المناطق الريفية
ف: المجاالت الت:  المساعدة التقنية المستردة التتاليفمن المتوقع أن تتون جميع خدمات  ،لهذه الغاية

تشمل مجاالت الترتيز الت: حددها الصندوق ف: إطاره و . تينيتمتع فيها الصندوق بخبرة ومعرفة ملموس
 ( ما يل::2025-2016االستراتيج: )

                                                      
 (.2025-2016اإلطار االستراتيج: للصندوق ) 1
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 ؛لى الموارد الطبيعيةعصول حال 

 ؛لى التتنولوجيات الزراعية وخدمات اإلنتاجعصول حال 

 ؛الخدمات المالية الشاملة 

 ؛التغذية 

 ؛المتنوعة الريفية وفرص العمل مشروعاتال 

 :؛بيئة االستثمار الريف 

 ؛منظمات المنتجين الريفيين 

 ؛البنية التحتية الريفية 

 االستدامة البيئية؛ 

 .تغير المناخ 

 االنخراطمبادئ  -باء

دماجها ف: المساعدة التقنية المستردة التتاليف تحديد يقترح الصندوق -22 برامج الفرص االستراتيجية ، وا 
الطلب تل من  ، وتصميمها بما يناسبتلما تان ذلك مالئما القطرية ستراتيجيةات االمذتر الو  القطرية
 .الصندوق ف: البلد شراتات ، بما ف: ذلك نطاق وطبيعةينالقطري والسياق

التمتين؛ ؛ و ستهدافاال: بشأن االنخراطيتوقع الصندوق تطبيق مبادئه ف: جميع المجاالت المواضيعية، و  -23
ال يتجزأ  ااألبعاد جزءهذه جميع وتعد  .والشراتات النطاق؛ عيوالتعلم وتوس ،االبتتار؛ و بين الجنسين والتمايز
تبيرة لتغير المناخ على المزارعين الريفيين لآلثار الذلك، نظرا . وباإلضافة إلى لصندوقلالنسبية  زايامن الم

جهود لضمان على لصندوق ل المساعدة التقنية المستردة التتاليف ينبغ: أن تشتملالفقراء ف: جميع البلدان، 
 المناخ. تغيرمع المزارعين على التتيف  وتساعدلمناخ مقاومة لجميع االستثمارات تتون أن 

من خالل عمليات لضمان الجودة واإلشراف  المساعدة التقنية المستردة التتاليفجودة  وسيضمن الصندوق -24
باستخدام وتقييمها  المساعدة التقنية المستردة التتاليفمماثلة لتلك القائمة لبرامجه اإلقراضية. تما سيتم رصد 

قصى وبأف: الوقت المناسب  تنفيذها نمتن موالت: ستُ  ،الصندوقف: والتقييم الحالية  اإلبالغالتتبع و  نظم
 اإليجاب:. األثرقدر من 

 المساعدة التقنية المستردة التكاليف العرض من -جيم

المساعدة أن ه: الواضحة من المناقشات مع المؤسسات المالية الدولية األخرى المستفادة الدروس  من -25
ع يمما يسمح لهذه المؤسسات بتوس ،أتثر نجاحا عندما توفر مزيجا من الدعمتتون  التقنية المستردة التتاليف

 .رونةتتسم بالتفاءة مع الحفاظ على الجودة والمالت: ة تقنيالمساعدة من البسرعة وبناء مجموعات النطاق 

يحتاج الصندوق إلى تنظيم أدوات  ،عالية جودةية و فعالبالتنفيذ و وضع مجموعات دعم موحدة  ومن أجل -26
صنع القرار من خالل توفير فهم واضح للفقر لالت: توفر بيانات  ،األبعاد( أداة تقييم الفقر متعدد 1مثل: )
 ؛األسرية الت: تهدف إلى تسخير إمتانات األسر للتغيير جياتالمنه (2) ؛مستوى األسرة والقرية علىالريف: 
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لصندوق: أدوات تهدف إلى رسم خرائط وتقييم أن يستخدم ا. تما يمتن الجنسان:نظام تعلم العمل  (3)
الت:  األدواتو  2؛لبرامج التنمية الريفية المجتمعية اإلنمائ:الريف مثل أدوات القرار ستان درات منظمات ق

من المجاالت  طائفةأدوات الصندوق ف:  اتوستوفر مجموع 3تهدف إلى تقييم قوة المنظمات الريفية.
 .قنية المستردة التتاليفالمساعدة الت خدمات لتقديمزمة الالساسية للمعرفة اللبنات األ 4المواضيعية

سات حول مساهماتها المحددة تصميم وتنفيذ سيابشتل متزايد طلب من الدول األعضاء ف: الصندوق ويُ  -27
وتوفر هذه المتطلبات نقطة دخول إضافية ف: اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.  وطنيا

 دوقيتمتع الصنو  التتاليف ف: شتل مشورة بشأن السياسات.للصندوق لتوفير المساعدة التقنية المستردة 
تغير المناخ مع المزارعين أصحاب آثار عمله بشأن التخفيف من  خاللبميزة نسبية ف: هذا المجال من 

 .الحيازات الصغيرة

وتما ذتر أعاله، تحدد سياسة المساعدة التقنية المستردة التتاليف ف: الصندوق ثالثة أنواع من الدعم:  -28
يحدد الجدول و التعلم وتقاسم المعرفة.  (3الخدمات التحليلية واالستشارية؛ ) (2المساعدة التشغيلية؛ ) (1)

أو تجزء من مجموعة  افردي سواء ،ف: هذه الفئات الثالث أدناه أمثلة على العروض المحتملة للصندوق
 برامج.

  2الجدول 
 تقنية المستردة التكاليف في الصندوقأمثلة على الدعم المقرر تقديمه من خالل المساعدة ال

 
 ة: تنمي1الموضوع 

 سالسل القيمة الشاملة

: الحصول على 2الموضوع 
التكنولوجيات الزراعية 

 وخدمات اإلنتاج
: التكيف مع تغير 3الموضوع 

 : تحسين التغذية4الموضوع  المناخ

تصميم برنامج وطن:  المساعدة التشغيلية
إلنتاج وتسويق التاتاو 
ألصحاب الحيازات 

 الصغيرة

دراسة جدوى عن برنامج 
لتعزيز التوفير متعدد األطراف 

 لخدمات المزارعين

دعم تصميم مشروع تجريب: 
للتنمية الزراعية ألصحاب 

ذتية الالحيازات الصغيرة 
 مناخيا

تصميم برنامج للتغذية الريفية 
 متعدد القطاعات

المساعدة التقنية/دعم 
 السياسات

الحتومية  بناء القدرات
لوضع استراتيجية وطنية 
تدعم سالسل القيمة 

 الزراعية الشاملة

تقديم مشورة إلى الحتومة 
لتحديد عملية لتصميم سياسة 
وطنية لإلرشاد الزراع: وتيسير 

 هذه العملية

مساعدة موظف: الحتومة ف: 
تحديد مجموعة من أدوات دعم 
التتيف للمزارعين أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

سياسة التقييم الحتومية تقييم 
 ثرهاأو 

التنظيم وتوفير منتجات  المعرفة/التنظيم
المعرفة لعقد مؤتمر دول: 

تتيف باسم الحتومة بشأن 
 أصحاب الحيازات الصغيرة

 مع تغير المناخ

إجراء دورة تدريبية لموظف: 
الحتومة بشأن مدارس الحقول 

 للمزارعين

تنظيم منتجات المعرفة 
مدادها لحلقات عمل الجهات  وا 

المعنية بتغير  ةالمانحة الثنائي
المناخ والزراعة والموجهة 

 لموظف: الحتومة

تقييم سياسة التغذية الحتومية 
وأثرها وتيسير ندوة مشترتة بين 

 الوزارات بشأن التغذية

                                                      
 انظر على سبيل المثال:  2
-https://www.ifad.org/documents/38714170/39150184/Community

9111c01e7f3f-b7d6-49f3-e122-nt+decision+tools+for+rural+development+programmes.pdf/93df0cc9driven+developme. 
 انظر على سبيل المثال 3
 https://www.ifad.org/web/knowledge/publication/asset/39417249 
 .https://www.ifad.org/web/knowledge/publication/asset/39412322و
4
 https://www.ifad.org/web/knowledge/series?mode=search&catSeries=39130681. 

https://www.ifad.org/documents/38714170/39150184/Community-driven+development+decision+tools+for+rural+development+programmes.pdf/93df0cc9-e122-49f3-b7d6-9111c01e7f3f
https://www.ifad.org/documents/38714170/39150184/Community-driven+development+decision+tools+for+rural+development+programmes.pdf/93df0cc9-e122-49f3-b7d6-9111c01e7f3f
https://www.ifad.org/web/knowledge/publication/asset/39417249
https://www.ifad.org/web/knowledge/publication/asset/39412322
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حجم  المساعدة التقنية المستردة التكاليف في الصندوق: تقدير علىزيادة الطلب  -سادسا
 الطلب

المساعدة التقنية تشير تجارب مؤسسات التمويل الدولية األخرى إلى وجود طلب على  ،أعالهتما ذتر  -29
ولتن يجب أن يتون إلقراض ف: هذا القطاع. الطلب على االزراعة يضاه:  مجال ف: المستردة التتاليف
 .جيداالمحدد  المساعدة التقنية المستردة التتاليفحول الطلب المحتمل على منتج الصندوق واقعيا 

وتم توليد حاالت الطلب العالية والمنخفضة  ،الطلبحجم تم استخدام ثالثة مصادر للبيانات لتقدير و  -31
 :ه:مصادر البيانات هذه و والمتوسطة. 

  الصندوق لى موارد ها عصولح تشير التقديرات إلى أنإلى البلدان الت: المقدمة خدمات الصندوق
 ؛حادي عشر لموارد الصندوقالتجديد ال بقدر أتبر خالل اتون محدوديس

 التقنية  المحتمل للمساعدة لالستخدامبديل تمؤشر السياسات ف: مجال دعم الذي يقدمه الصندوق ال
 ؛الصندوق الت: يقدمها يةوالسياسات

  الت: و ف: البلدان منخفضة الدخل  المساعدة التقنية المستردة التتاليفتقدير للطلب المحتمل على
 تمولها أطراف ثالثة.

المحتمل تم تقدير عدد المشروعات الت: تم البدء فيها على مدى السنوات العديدة الماضية ف: البلدان  ،والأ -31
محدودا بقدر أتبر مقارنة بدورات  حصولها على الموارد ف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق أن يتون
تقييم عدد المشروعات الت: تم تمويلها سابقا من خالل القروض  وأعطىلموارد الصندوق.  السابقةالتجديد 
 .المساعدة التقنية المستردة التتاليفالطلب المحتمل على  فترة عن

آسيا والمحيط  أقاليممشروعا ف:  20 على ما يبلغ حوال:أنه قد يتون هناك طلب إلى التحليل  وأشار -32
لموارد  دنى وشمال أفريقيا وأوروبا خالل التجديد الحادي عشرالشرق األ، و وأمريتا الالتينية والتاريب: ،يالهاد

وف: بعض هذه البلدان، يمتن للصندوق أن . فقط عن طريق اإلقراضتلبيته وهو ما ال يمتن  ،الصندوق
على تصميم البرامج  الت: ترتز المساعدة التقنية المستردة التتاليفيساعد الحتومات عن طريق تقديم 

 ستخدام خبرات الصندوق.با وطنياالمملوتة 

والت: تشتمل على متون بشأن ين تاألخير الموارد تحليل المشروعات المنفذة خالل جولت: تجديد  جرى ،ثانياو  -33
المرتبط  تقن:للطلب المحتمل على الدعم ال بمثابة مؤشر بديلهذه البيانات  عملتالسياسات. و  وضع

يعرض و . بشتل أفضل هاتسويقتم تحديدها و ي التتاليف لمساعدة التقنية المستردةلبالسياسات من خالل أداة 
 أدناه النتائج. 3الجدول 



TFWG 2018/5/W.P.2/Rev.1 

12 

T
F

W
G

 2
0

1
8

/5
/W

.p
.2

 

 3 الجدول
التي تشتمل على مكون بشأن االنخراط لموارد الصندوق والعاشر التاسع  ينخالل التجديد المشروعات

 السياسات في

 
عدد 

 المواضيعأمثلة على  البلدان متوسط قيمة المكون القروض
آسيا والمحيط 

 الهادي
مليون دوالر  4.8 9

 5أمريت:
ندونيسياو  فيج:و  تمبودياو  بوتان  ا 

وجمهورية الو الديمقراطية 
 فييت نامو  الفلبينو  نيبالو  الشعبية

سياسة اإلرشاد متعددة األطراف، وسياسة الري الشاملة، وتعزيز 
والتتيف مع  على مستوى األقاليمالتخطيط  القدرات ف: مجال

 تغير المناخ
الشرقية  أفريقيا

 والجنوبية
مليون دوالر  6.8 5

 أمريت:
 أوغنداو  روانداو  مالويو  أنغوال

 زامبياو 
طار سياسات لتعزيز  وضع سياسات لقطاع منتجات األلبان، وا 

 الفقراألعمال الزراعية، ودعم برامج الخروج من 

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

مليون دوالر  8.6 3
 أمريت:

تتييف االستراتيجيات المتعلقة بالمرأة والشعوب األصلية والشباب  المتسيكو  السلفادورو  البرازيل
إلى المستفيدين المقدمة المساعدة  ، وتوسيع نطاقلقطاع الزراع:ل

النقد المشروطة للترتيز على اإلدماج القائمة على من التحويالت 
 االقتصادي

الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

مليون دوالر  2.6 5
 أمريت:

 األردنو  مصرو  البوسنة والهرسك
 تونسو  جمهورية قيرغيزستانو 

دارة المراع: المجتمعية وسالسل القيمة الشاملة؛ إلسياسات 
 تعزيز تخطيط القطاع الزراع:و 

الغربية  اأفريقي
 والوسطى

مليون دوالر  2.4 1
 أمريت:

طار مؤسس: لريادة مشروعات ال التاميرون  بابشسياسة وا 

 ،المجموعة الواسعة من البلدان الت: تستخدم موارد الصندوق لتمويل دعم السياساتويبين الجدول أعاله  -34
لوضع السياسات بدال  المساعدة التقنية المستردة التتاليف قد تلتمسسلط الضوء على أن بعض البلدان يو 

آسيا ف:  ألتبرتان العدد ا ،تتلقى هذا الدعم بلدا 21من بين و  6.من دمج هذه األنشطة ف: برامج اإلقراض
)ف: البلدان منخفضة  الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروباو  :وأمريتا الالتينية والتاريب الهاديوالمحيط 

 المساعدة التقنية المستردة التتاليفمن خالل  اتيمتن تلبية الطلب على الدعم بشأن قضايا السياس ،الدخل
 لدعم السياسات ااهتمام حاليالت: تحظى بمواضيع الالتحليل أعاله إلى  أشارتما أطراف ثالثة(.  الت: تمولها
لبلدان الت: ال تقترض من الصندوق؛ حالة ف: هذه الفئة أيضا. وتم توقع الطلب ل 20وهناك ق. و من الصند

المساعدة التقنية ستخدم البلدان منخفضة الدخل أو البلدان الت: تمر بمرحلة انتقالية والت: يمتن أن تو 
تحليل الطلب فوق الموارد  واستنادا إلى. أطراف ثالثة من شرتاء التنمية مولهاتالت:  المستردة التتاليف

التقنية المستردة المتاحة لإلقراض ف: الصندوق، فضال عن الخبرة المتتسبة حتى اآلن مع المساعدة 
 الطلب اإلضاف:. الجارية وتجربة البنك الدول:، تم تقدير التتاليف

طلب تقد من الممتن تقدير عدد البلدان الت:  أصبحالمذتورة أعاله،  ةوباستخدام مصادر البيانات الثالث -35
تان إجمال: الطلب  :التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق خالل فترة المساعدة التقنية المستردة التتاليف

 المساعدة التقنية المستردة التتاليفسيناريوهات العمل بوعلى افتراض . تقريبا طلبا 50المحدد قدره المحتمل 
خالل  طلبا 13و 8بين ما  تبلغالمرتفعة والمعتدلة والمنخفضة، فإن ذلك يوفر مجموعة من الطلب التل: 

 الحادي عشر لموارد الصندوق. دالتجدي

                                                      
 نظرا للحجم التبير للمشروع والمتون الذي يشارك ف: تمويله مصرف التنمية اآلسيوي. ،ما عدا إندونيسيا 5
 سيوفر التحليل الجاري المزيد من التوجيهات بشأن تتاليف وفوائد هذا النهج للبلدان المقترضة. 6
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المساعدة موعات من يتوقع تطوير ما ال يقل عن ثالث مج يمتن أنإلى أن الصندوق أعاله  التحليليشير و  -36
من  أوسعمما يوفر مجموعة  ،همواردخالل فترة التجديد الحادي عشر ل سنويا التقنية المستردة التتاليف

 وتحديد الطلب. المجموعاتقدرته على تحديد هذه  الصندوقفيه يعزز  ف: الوقت الذيالخبرات للبناء عليها 
اإلقليمية وبعض البلدان إلى أن هذه التوقعات واقعية. ومن المتوقع أن تؤدي  الشعبوأشار اختبار أول: مع 

لصندوق إلى توسع تدريج: موارد اخالل التجديد الحادي عشر ل المساعدة التقنية المستردة التتاليفتجارب 
هذه زز عتتما سمع تقدم البلدان ف: مسارات التنمية.  المساعدة التقنية المستردة التتاليفف: استخدام 

للمؤسسات ف: االقتصادات  المساعدة التقنية المستردة التتاليفقدرة الصندوق على توفير خدمات التجارب 
 .الصندوق منالمتقدمة الت: تتطلع إلى االستثمار ف: البلدان المقترضة 

لب ف: الطوتلبية يشير تحليل الطلب إلى أن هناك حاجة قوية لتخصيص موارد لتوليد  ،باإلضافة إلى ذلكو  -37
، على وجه الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروباو  :وأمريتا الالتينية والتاريب الهاديآسيا والمحيط 

 .الخصوص

 المضي قدماطريق  -سابعا
عدد من التغييرات لالصندوق  إجراءعلى  التقنية المستردة التتاليف للمساعدة ةتامل طلباتذخيرة يعتمد إنشاء  -38

قيد المناقشة وتتطلب  -تفصيل: لتنفيذها الزمن: الجدول الو  -هذه التغييرات وال تزال ف: ممارسته الحالية. 
نواع التغييرات المطلوبة إلعادة تصميم أل أولياالفقرات الواردة أدناه مخططا  وتوفرموافقة الدول األعضاء. 

 تأداة هامة. المساعدة التقنية المستردة التتاليف

 هاثوتحدياإلجراءات  استعراض -ألف

بشتل عام مع األفتار  المساعدة التقنية المستردة التتاليفتتماشى اإلجراءات التفصيلية للصندوق بشأن  -39
تحتاج إلى مزيد من المؤهلة غير أن األنشطة والمجاالت المواضيعية والدروس الموضحة ف: هذه الورقة. 

الميزة النسبية للصندوق ف: تقديم هذه  وتحسينالتوضيح من أجل إدماج الدروس المستفادة حتى اآلن 
هيتل التتاليف وترتيبات  استعراضويجب  ،يجب تنقيح تعريف العمالء المحتملين ،وبالمثل الخدمات.
ف:  المساعدة التقنية المستردة التتاليفأن تتون خدمات  لضمان التقنية المستردة التتاليف للمساعدةالتمويل 

 .املها بالتتنفيذتغط: تتاليف ومع ذلك  ،الصندوق جذابة للدول األعضاء

 هاواعتماد هاوتصميمالمساعدة التقنية المستردة التتاليف وعلى الصندوق أن يستعرض إجراءات اقتراح  -41
التحسينات أن تنعتس  (2؛ )ف: الصندوق منتجات اإلقراض التقليديةها تتماشى مع إجراءات أن (1لضمان: )

دارة المخاطر والضمانات  اتف: تصميم المشروع المساعدة التقنية المستردة تامل ف: ممارسة بشتل وا 
المساعدة لضمان حصول  المساعدة التقنية المستردة التتاليفترتيبات إدارة  استعراض ب. تما يجالتتاليف

 نيةعلى اإلشراف المطلوب للحفاظ على سمعة الصندوق تمقدم للمساعدة التقالتقنية المستردة التتاليف 
 .يحظى بالتقدير

 الترويج والتواصلالطلب:  بناء -باء

 التقنية المستردة التتاليف للمساعدة ترويج وتواصليجب على فريق متعدد التخصصات أن يضع خطة  -41
وبناء على هذه الخطة، لعمالء المحتملين. لالصندوق الت: يقدمها ض و عر الف:  تافلضمان وجود وضوح 
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المساعدة التقنية المستردة  أداةتفسير  (1بفعالية: )بما يل: الفرق أن تقوم  بعد ذلك على الصندوق أن يضمن
وسائل  وضع (2للدول األعضاء المقترضة التقليدية والبلدان المانحة والوتاالت اإلنمائية األخرى؛ ) التتاليف

 موثوقة لتوليد الطلب ف: المجاالت التقنية المختلفة.

المناقشات  خاللمن  وضعهايتم  الت: ،اتلطلبذخيرة اإلى تعريف واضح ل األنشطةينبغ: أن تؤدي هذه و  -42
النتائج أو ف:  أو استعراض ،القطرية االستراتيجيةبين الفرق القطرية والحتومات )أثناء تصميم برامج الفرص 

ضية ف: لذخيرة المشروعات اإلقرا عنها ودعمها بطريقة مماثلة اإلبالغو  اليتم رصده ،مناسبات أخرى(
 .لصندوقا

المساعدة التقنية إلى إدراج  بطبيعة الحال لمساعدة التقنية المستردة التتاليفل طلباتذخيرة وسيؤدي توليد  -43
الموارد البشرية وضمان و الميزانية تخطيط لصندوق مثل ف: اخرى األ األعمالف: عمليات  المستردة التتاليف

 يرات ف: النظم الداخلية للصندوق.الجودة واالمتثال. وسيتطلب ذلك عددا من التغي

 بناء القدرة على العرض - جيم

يحتاج الصندوق إلى تحديد  ،التقنية المستردة التتاليف لمساعدةلقة باعالعرض المتمن أجل بناء قدرات  -44
المساعدة التقنية  علىفريق مؤهل يمتنه االستجابة للطلب  (1بما ف: ذلك: ) ،األدوار والمسؤوليات المؤسسية

لمساعدة التقنية المستردة لاالستجابة  مجموعاتالخبرات الالزمة لتصميم  وتجميع المستردة التتاليف
 األداة للدول األعضاء والشرتاء ف: التنمية. توضيحن عن التسويق و و ( المسؤول2) ؛التتاليف

نية والمالية لتصميم سيلزم تدريب الموظفين على الجوانب التقنية والقانو  ،المحدثةجراءات اإل واستنادا إلى -45
المساعدة المرتبطة ب. تما يوفر التدريب فرصا لتبادل الخبرات المساعدة التقنية المستردة التتاليفوتنفيذ 

الدعم الت: تستند إلى المزايا النسبية  مجموعاتالناجحة من أجل تطوير  التقنية المستردة التتاليف
 للصندوق.

على سبيل . و لمساعدة التقنية المستردة التتاليفللتوفير الصندوق  وأخيرا، يلزم بذل الجهود إليجاد حوافز -46
أن تتون  وينبغ: ،التمويل التقليديمثل أداة هامة  المساعدة التقنية المستردة التتاليف يتعين اعتبار ،المثال

لتقنية المساعدة ا تحديدن على يالموظفاإلقرار ب وينبغ:جزءا ال يتجزأ من عملية تحديد البرامج القطرية. 
دار  هاوتطوير المستردة التتاليف   .تهاوا 

 الخاتمة -دال

خالل الفترة المتبقية من  التقنية المستردة التتاليف للمساعدة المذتورة أعالهسيبدأ العمل ف: المجاالت  -47
وسيقدم بفعالية طوال فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.  هذه األداةلضمان استخدام  2018 عام

المتخذة الخطوات بشأن  2018المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول  معلومات حديثة إلى الصندوق
، بما ف: ذلك االلتزامات المساعدة التقنية المستردة التتاليفعادة تشتيل إلواإلجراءات األخرى الالزمة 

 المحددة زمنيا.


