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ر عن الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد تقري

  الصندوق 

   المقدمة- أوالً

الخاصة بالتجديد التاسع لموارد  الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات Johannes Linnافتتح السيد  -1

بلدان القائمتين ، بمشاركة الممثلين عن جميع 2011شباط / فبراير21 الدورة األولى للهيئة يوم الصندوق

 : بلداً من القائمة جيم على النحو التالي18ألف وباء وعن 

  أنغوال، بوركينا فاسو، الكاميرون، مصر، السنغال، أوغندا: 1- القائمة الفرعية جيم

  أفغانستان، الصين، الهند، باكستان، جمهورية كوريا، تركيا: 2- القائمة الفرعية جيم

  ين، البرازيل، إكوادور، غواتيماال، المكسيك، أورغواياألرجنت: 3- القائمة الفرعية جيم

 .وباإلضافة لهؤالء، حضر الدورة ممثلون عن استراليا كمراقبين -2

 .وقد نظرت الدورة في ثالثة بنود رئيسية على جدول األعمال على النحو الوارد في المقاطع التالية -3

خطة عملها ارد الصندوق، هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لمودورات  - ثانياً

  والمواضيع التي ستتناولها

 :بعد المناقشات واالتفاق العام، اعتمدت التواريخ وخطة العمل والمواضيع المقترحة على النحو التالي -4

  20111 حزيران/يونيو 14-13الدورة الثانية، 

 2015الرؤية االستراتيجية لعام   )أ (
 نموذج عمل الصندوق  )ب (
  يقدمها الصندوق وتعبئة المواردصيغ التمويل للمساعدة التي  )ج (
 برنامج العمل المقترح، ومتطلبات التمويل، واإلطار التمويلي للتجديد التاسع لموارد الصندوق  )د (
 مشروع قرار تجديد الموارد  )ه (

  2011 تشرين األول/أكتوبر 25-24الدورة الثالثة، 

  لموارد الصندوق، وقياس النتائج، والمساءلة فيما يتعلق بالتجديد التاسعإيصال المخرجات  )أ (
 )الموارد البشريةوالميزانية إدارة (اإلدارة بهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية والتنظيمية   )ب (
 تعميم التعاون بين دول الجنوب  )ج (
 مسودة تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق   )د (

                                                      
  .عدوا بالفعل لسفرهم على هذا األساستم تأآيد هذه التواريخ ألن العديد من أعضاء الهيئة قد أ 1 
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  2011 كانون األول/ديسمبر 16-15الدورة الرابعة، 

بما فيه إطار قياس ( لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق التقرير النهائي  )أ (
 )النتائج

 التعهد بالمساهمات  )ب (
  المشروع النهائي لقرار تجديد الموارد  )ج (

  الصندوق في منتصف فترة التجديد الثامن للموارد - ثالثاً

هداف وااللتزامات  على خلفية األ2010عرضت إدارة الصندوق التقدم المحرز حتى نهاية عام  -5

المنصوص عليها في تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن للموارد وإطار قياس النتائج للفترة 

  . في الصندوق2010-2012

 :وألُقي الضوء على التقدم الذي أحرزه الصندوق في المجاالت التالية -6

على النحو المحدد في تقرير الداخلي واالستراتيجي والسياساتي تنفيذ جدول أعمال اإلصالح  •

 ؛ للمواردالتجديد الثامنالخاصة بمشاورات الهيئة 
 ؛برنامج العمل من القروض والمنحتوسيع نطاق  •
 . من الموارد الخارجيةةضخمتعبئة مبالغ  •

 
 الصندوق للتقدم الهام المحرز في تحقيق نتائج وأهداف التجديد الثامن الكمية علىوأثنى األعضاء  -7

 إدارة الصندوق على االستمرار في تعزيز نظام قياس النتائج في الصندوق باعتباره واجعوشوالنوعية، 

 قاعدة أكبر من وسيلة لمواصلة تحسين وتوضيح أثره على الحد من الفقر، بما في ذلك الوصول إلى

 .الجمهور

سيين الرئيالموضوعين رحب المشاركون بالعرض التوضيحي الذي قدمته إدارة الصندوق حول تعميم  -8

 واوُأعرب. المعرفيفي عمليات الصندوق للتجديد الثامن، وهما تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية، 

شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الذي أجرته تقييم الحول نتائج المقدم  عن التقدير للعرض أيضاً

 .لصندوقلاألطراف للفعالية التنظيمية 

لجهود الجارية التي تبذلها اإلدارة والتزامها بالتصدي للمجاالت التي تتطلب  با أيضاًوأحاط األعضاء علماً -9

وجرى التشديد .  من االهتمام، السيما فيما يتعلق بمسائل االستدامة والكفاءة وإدارة الموارد البشريةاًمزيد

 . القُطْري للصندوق كوسيلة لتعزيز فعاليته التشغيليةالحضورأيضا على الحاجة إلى زيادة 

  الثامن لموارد الصندوقوضع مساهمات التجديد تقرير عن  – رابعاً

ت هيئة حاطعرضت إدارة الصندوق تقريراً عن وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق وأ -10

 .المشاورات علماً بجهود الصندوق لتعبئة المزيد من الموارد


