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تقرير عن الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد 
 الصندوق

الخاص بإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، الذي  73-/د081بما يتفق مع القرار 
يطلب إبقاء المجلس التنفيذي على علم بالتقدم المحرز بالمداوالت الت: تجريها الهيئة، يوفر تقرير رئيس الهيئة 

 موجزًا لمداوالت الدورة األولى للهيئة وهو يرد ف: الملحق بهذه الوثيقة.
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: الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد رئيس هيئة المشاوراتموجز 
 العاشر لموارد الصندوق

 

دارة الصندوق و المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق  هيئةأعضاء  اجتمع -1  وموظفوها 
الصندوق ف:  الذي أحرزهالستعراض التقدم  4102 /شباطفبراير 40-41ف:  ،إيطالياب والضيوف ف: روما

واالتفاق على دورات  ،التاسع للمواردالتجديد  ف: إطارتعهدات ال وحالة ،التاسع للمواردالتجديد  فترةمنتصف 
 .ها والمواضيع الت: ستتناولهاعمل ةوخط للموارد التجديد العاشرهيئة المشاورات الخاصة ب

 لمواردلالتاسع التجديد  فترةالصندوق في منتصف  -ألف

وحول  التاسع للمواردالتجديد  فترةاستعراض منتصف  حولاإلدارة  بالعروض الت: قدمتهارحب المشاركون  -2
كما رحبوا بالعرض الذي قدمه مكتب التقييم المستقل  .لصندوقتقرير تجميع: عن تقديرات األطراف الثالثة ل

 .نتائج وأثر عمليات الصندوق التقرير السنوي عن حول

التجديد  لفترت:الكمية والنوعية  هالمحرز نحو تحقيق أهداف الكبيرلتقدم لالصندوق على عضاء األوأثنى  -3
 :الصندوق ف: المجاالت التاليةالذي أحرزه التقدم  وُسلط الضوء على .التاسع للمواردالتجديد و  الثامن للموارد

 شراف مباشر على و  متزايد من المكاتب القطرية للصندوقعدد ب ،عمالئه االقتراب أكثر من جميع ا 
 ؛تقريبا المشروعات

 ؛تحسين كفاءته 

 ؛وأثره اإلنمائ: انتشارهالتشغيل: وتوسيع  ئهتعزيز أدا 

  التشغيلية الشاملة للمساواة بين الجنسين والمراعية للمناخ؛هج النُ على الفعال  هتركيز 

  األثر لتقدير متباين ومع ذلكوضع نهج صارم. 

بحاجة  بوصفهابمعالجة المجاالت المحددة  هاالتزامو  إدارة الصندوق الجاريةعضاء أيضا جهود األوالحظ  -4
 بما يل:: وال سيما فيما يتعلق ،إلى مزيد من االهتمام

 ؛ال سيما ف: الدول الهشةو  ،اتتحسين أداء المشروع 

 ؛زيادة توسيع النطاقو  تهاواستدام اتضمان كفاءة المشروع 

 ؛القطاع الخاص وخاصة ،العمل ف: شراكة مع اآلخرين 

  متغير؛ إنمائ:زيادة مستويات التمويل المشترك ف: سياق 

 ؛لصندوقف: اتعزيز قدرة اإلدارة المالية و  ،تعبئة المواردل وضع ُنهج مبتكرة 

 بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:؛التعاون تعميم و  تعزيز 

  ؛الكفاءة اإلدارية علىدخال تحسينات االهتمام إل إعطاءف: االستمرار 

 المطلقةو  إظهار الميزة النسبية. 
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 لمواردلالتاسع لتجديد واآلفاق المالية لمساهمات الوضع  -باء

تم بالفعل  هأنإلى  واوأشار  ،التاسع للمواردالتجديد مساهمات وضع عن  المحدثةبالمعلومات عضاء األرحب  -5
وف: الوقت  .لمواردات السابقة لتجديدبالمقارنة المدفوعات و  التعهداتتحقيق نسبة عالية نسبيا من هدف 

نفسه، تم إعالم أعضاء الهيئة بأن اآلفاق المالية للتجديد التاسع للموارد تواجه عجزًا تمويليًا يقدر بحدود 
هذا عن:  مليون دوالر أمريك: بسبب المعدل المنخفض أكثر مما كان متوقعًا للموارد الداخلية. وقد نجم 848

أن بعض الدول الت: خصصت أموااًل )أ( العائد االستثماري األقل بسبب األزمة المالية العالمية؛ )ب( 
لالنضمام للصندوق لم تفعل ذلك؛ )ج( خصوصية الشروط التمويلية للتمويل التكميل: الخاص بتغير المناخ 

جة النقطاع االتصاالت الداخلية بين أفرقة والت: لم يحسب حسابها خالل مشاورات التجديد التاسع للموارد نتي
الصندوق المنخرطة ف: عملية المشاورات. وقد أشارت اإلدارة إلى أنها قد اتخذت إجراءات للتطرق لتغطية 

برنامج القروض هدف لتعبئة موارد إضافية من أجل الوصول إلى االتصاالت الداخلية، كما أنها تسعى 
ورحب األعضاء بجهود الصندوق لتعبئة موارد إضافية وتطلعوا  ،لمواردالتاسع لالتجديد والمنح ف: إطار 

لمناقشات معمقة لآلفاق المالية للتجديدين التاسع والعاشر وخطط تعبئة الموارد. وحثوا الصندوق على أن 
 يكون استراتيجيا ف: نهجه لتعبئة الموارد بما يتماشى مع مهمته الجوهرية.

 دورات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر للموارد وخطة عملها والمواضيع التي ستتناولها -جيم

 ةأربع خالل العاشر للمواردلتجديد هيئة المشاورات الخاصة باعام على عقد مفاوضات بوجه تفاق اال جرى -6
 ه إدارةتالنحو الذي اقترح علىو  .ف: روما ف: مقر الصندوقجميعها عقد تُ ف: المجموع،  اجتماعات
العاشر للموارد ف: لتجديد االجتماعات الثالثة القادمة لهيئة المشاورات الخاصة با من المقرر عقد الصندوق،

ووافق المندوبون  .4102 /كانون األولديسمبر 09-08و /تشرين األولأكتوبر 8-3/حزيران ويونيو 9-01
 ه إدارةتعلى النحو الذي اقترحالعاشر للموارد لتجديد ة باعلى خطة عمل ومواضيع هيئة المشاورات الخاص

تم تأن  ينتظرونالت:  الشواغلعدد من على . وشدد المندوبون بهذه الوثيقةالنحو المرفق على و  الصندوق
من بين هذه و . /تشرين األولوأكتوبر /حزيرانيونيو دورت:تقديمها ف: المقرر المختلفة  الورقاتتغطيتها ف: 
 :بما يل: الصندوقأن يقوم الحاجة إلى الشواغل، 

  ف:  ه اإلنمائيةضمان جودة عمليات، و التجديد التاسع للموارددمج اإلصالحات الت: نفذت ف: إطار
 ؛التجديد العاشر للمواردإطار 

  إلى تقسيم العمل بين الصندوق والمؤسسات اإلنمائية الدولية واإلشارة  ،بوضوحدور الصندوق تحديد
 ؛ح مزاياه النسبية والمطلقةوتوضي ،األخرى

  ؛4108لما بعد عام الناشئة التنمية  بخطة التجديد العاشر للمواردربط جدول أعمال 

 من كيف يمكن للصندوق المساهمة ف: تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة  توضيح
 زيادة إنتاجيتهم الزراعية؛

 وضمان إدراج أصحاب الحيازات  ،المناخ والتغذيةتغير تعميم و  : دعملما يل:اهتمام خاص  إعطاء
 ُنهج قطريةوتطوير  ،تعزيز الشراكات مع القطاع الخاصو  الصغيرة ف: سالسل القيمة الزراعية
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 ،خرىالناحية األمن  ة الدخلللبلدان المتوسطو ناحية المتأثرة بالصراعات من و  لدول الهشةل ةمتنوع
نتائج وبيانات وتعزيز  ،لتوسيع النطاقأساسية  كركيزة اتمع التركيز على ضمان استدامة المشروع

 ؛ين الجنسينالمساواة ب

 جراء و  بما ف: ذلك التمويل المشترك، ،طموحو  فعال وواقع:مال: إطار  ضمان وجود استكشاف ا 
بتحقيق الت: تتسق مع مهمة الصندوق ونموذجه التشغيل: وتسمح له شامل لخيارات التمويل المبتكرة 

 .ما بعدهو  التجديد العاشر للمواردإطار  ف: مال:االستقرار ال
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دورات وخطة عمل ومواضيع هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد 
 الصندوق 

على أن يقوم مجلس المحافظين باستعراض كفاية من اتفاقية إنشاء الصندوق  2المادة من  7ينص البند  -1
موارد توفر الالستعراض عملياته. وبهدف السماح  ضمان استمرارل ةدوريللصندوق بصورة الموارد المتاحة 

استعرض ، 4108 /كانون األولديسمبر 70للموارد ف: فترة التجديد التاسع انتهاء قبل  ف: الوقت المناسب
مسودة القرار المتعلق  ،4107 /أيلولف: سبتمبرف: دورته التاسعة بعد المائة المعقودة المجلس التنفيذي 

وقرر رفع القرار على النحو الوارد ف: بإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق 
مع توصياته إلى مجلس المحافظين للموافقة عليه ف: دورته السابعة والثالثين. وتوقعا  GC37/L.4الوثيقة 

لتبن: هذا القرار وبعد التشاور مع منسق: القوائم، أرسل رئيس الصندوق دعوة لعقد الدورة التنظيمية لهيئة 
المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق مع استعراض منتصف مدة التجديد التاسع للموارد 

 ف: مقر الصندوق. 4102فبراير/شباط  40-41بتاريخ 

، سوف تعقد دورات هيئة 4102بحلول عام حيز النفاذ  دخول التجديد العاشر للمواردضمان وبهدف  -2
ف: عام  المحافظينإلى الدورة الثامنة والثالثين لمجلس ها توصيات ، وسوف ترفع4102ف: عام  المشاورات

ومن المتوقع أن تكون دورة تنظيمية واحدة وثالث دورات موضوعية كافية الستكمال مفاوضات . 4108
التجديد العاشر لموارد الصندوق. وبناء عليه، توجه الدعوة إلى الدول األعضاء ف: الصندوق للموافقة على 

المقترحة التالية للدورات الثانية والثالثة والرابعة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد المواعيد 
 الصندوق:

 4102 /حزيرانيونيو 01-9، الدورة الثانية: االثنين والثالثاء

 4102 /تشرين األولأكتوبر 8-3، الدورة الثالثة: الثالثاء واألربعاء

 4102 /كانون األولديسمبر 09-08 ،الرابعة: الخميس والجمعة الدورة

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر للموارد مرفقة بهذه الوثيقة مقترحة ل مواضيعوترد خطة عمل و  -3
لتحديات والفرص تقدير للى إالمقترحة  المواضيعتستند كملحق لينظر فيها أعضاء هيئة المشاورات. و 

تحقيق المطلوبة ل، جنبا إلى جنب مع السياسات والممارسات واإلصالحات المتوقعةاطر واالتجاهات والمخ
أيضا عن المواضيع وتعبر وما بعدها.  خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوقالنتائج المستهدفة 

 .منسق: القوائم وأعضاء هيئة المشاوراتمع جرت مشاورات غير رسمية ومناقشات 
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 خطة العمل والمواضيع اإلشارية للتجديد العاشر لموارد الصندوق

 (4102/حزيران يونيو 01-9الدورة الثانية )

 الرؤية االستراتيجية

الشاملة  توجهات استراتيجية مع التركيز بشكل خاص على التنمية االقتصاديةالصندوق سوف تقدم إدارة  -1
بناء على و . التجديد العاشر للمواردخالل فترة  هتقترح تحقيق الذي والمستدامة واألمن الغذائ: والتغذية، وما

 إدارة الذي تتوخاهتصف الرؤية االستراتيجية ما سوف لصندوق، ف: ا األخيرةالتغييرات واإلصالحات 
من لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة المتطلبات واالستثمارات المتغيرة الالزمة الصندوق ف: ضوء 

والحد من الفقر، واألمن الغذائ: والتغذية، واالستدامة البيئية  ،أفضل ف: التنمية االقتصاديةبشكل لمساهمة ا
وف ف: هذا السياق، سو وما بعده.  4108 عام إلىالت: تتغير وتتعقد بصورة متسارعة ف: البيئة الريفية 

التجديد للعمل خالل  اوهدف شامال اقترح موضوعوف تالنسبية، وس وميزتهبشأن قيمة الصندوق  مقترحصف ت
 .العاشر للموارد

 التجديد العاشر للمواردنموذج عمل 

 التجديد العاشر للمواردأكثر طموحا خالل فترة وآثار قترح تحقيق نتائج تكيف الصندوق سوف تصف إدارة  -2
بشكل أفضل ف: النتائج  المشروععلى مستوى المنفذة عمليات ال ستسهم كيفوسوف توضح . وما بعدها

الذين النتائج لتصل إلى ماليين آخرين من أصحاب الحيازات الصغيرة هذه  تمديدوكيف يمكن  ةالقطري
القطاع الخاص، اشتراك هج )على النُ  وسوف تسلط الضوءوالمنتجين الريفيين.  ينتجون أقل من طاقتهم

دارة المعرفة وتعزيز القدرات، والتعاون بين بلدان الجنوب، وحوار السياسات   واستقطاب التأييد،واالبتكار، وا 
 ،والتغذية( ،)المناخ، والتمويل الشامل ومجاالت التركيز(، توسيع النطاقو  ،وتقديم المنح ،والشراكات

 .األثرزيادة وتحفيز  منن الصندوق مك  يُ ي سذالوالشعوب األصلية، والشباب(  ،ستهداف )النساءاالو 

للتجديد العاشر أيضا التغييرات التشغيلية الالزمة لتنفيذ الرؤية االستراتيجية الصندوق إدارة وف تقترح وس -3
 الالزمة إلقامةتحليل والمنتجات الوالموارد المخصصة، واألدوات، و  ،)الالمركزيةعمله ونموذج  للموارد
 القطاع الخاص(.واشتراك ة على المستوى القطري أكثر فعالي اتشراك

، ة الدخلميزة الصندوق النسبية ودوره ف: البلدان المنخفضل اخاص ااهتمامالصندوق إدارة  وسوف تعط: -4
 ،هجحدد أي منتجات، ونُ كما ستالصراعات. الدول المتضررة من والبلدان المتوسطة الدخل، والدول الهشة و 

 كيف ستناقش إدارة الصندوقأخيرا، و . بلدف: كل  هالتحسين أهميتها ونتائججديدة وقياسات  ،وأدوات وموارد
 .التجديد العاشر للمواردقيمة مقابل المال خالل و كفاءة تحقيق أمثل الصندوق سيضمن 

 التجديد العاشر للمواردبرنامج عمل 

المشروعات ا ف: ذلك عدد ، بملتجديد العاشر للمواردبرنامج العمل المتوقع لالصندوق سوف تقدم إدارة  -5
ونظام  ،الصندوق، والقدرة االستيعابيةمن تمويل التركيز المنح، بناء على طلب ومجاالت الجغراف:  هاوتوزيع

 تخصيص الموارد على أساس األداء.
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 اإلطار المالي وطرائق التمويل

من  الهدففيه عكس ين الذي للتجديد العاشر للموارداإلطار المال:  الصندوق بعد ذلكإدارة  وسوف تقترح -6
 تحديدنب اومناخ التمويل، إلى ج 1أصل المبالغ الضائعة غير المسددة، والتعويض عن تجديد الموارد

تعبئة الموارد اإلضافية، لالجارية  ة الصندوقخيارات جديدة ومصادر محتملة لتمويل إضاف: من خالل مبادر 
أدوات إدارة نظم و كيفية تعزيز النظم االئتمانية و  تناقش إدارة الصندوق وسوفبما ف: ذلك الديون السيادية. 

بشكل أفضل الصندوق  لتجهيز ةجديد ةماليومنتجات  بنيةالمخاطر، وسوف تستكشف خيارات لتأسيس 
سيناريوهات مختلفة  سوف تقدم إدارة الصندوق، ذلكعلى أساس كل و للوصول إلى مصادر إضافية للتمويل. 

 .ديد العاشر للمواردالتجلتمويل 

 الموارد قرار تجديد مشروع

القرار النهائ: سوف يعكس مشروع . و التجديد العاشر للمواردقرار بشأن الصندوق مشروع سوف تقدم إدارة  -7
خالل فترة تجديد الصندوق إدارة  ستعتمدهانتيجة مداوالتها، وااللتزامات الت:  بشأن اتالمشاور هيئة تقرير 

 .العاشر للموارد مساهمات التجديدالناظمة لالموارد والشروط 

موارد الصندوق  اتنجازات تجديدالمستقل في الصندوق عن التقييم المؤسسي إل مكتب التقييم  منعروض 
 الصندوق في البلدان المتوسطة الدخلالمتعلقة بانخراط  اتتقييمللوتقرير تجميعي 

 (4102 /تشرين األولأكتوبر 8-7الدورة الثالثة )

 للتجديد العاشر للمواردقياس النتائج إطار 

المنطق  من حيثهيكل المتطور إلطار قياس النتائج ف: الصندوق ال الصندوقإدارة سوف تستعرض  -8
 وتدمجاألخرى؛ الدولية  المؤسسات المالية القائمة ف:مماثلة الطر األواالتساق، مع مراعاة التطورات ف: 

الخاصة بالتجديد العاشر المشاورات اجتماعات هيئة الموصى بها أثناء نتائج واألهداف الجديدة للتدابير ال
 ؛األهداف العامة للصندوقو  المقاسةبين األنشطة واإلنجازات  ُترسخ الروابطلتغيير لنظرية وتعرض ؛ للموارد

 اتخاذها لتعزيز األساس لقياس النتائج. يتعينوتشير إلى الخطوات الت: 

 ثراأل  توسيع نطاق

على أساس توسيع نطاق االبتكارات  األثرتوسيع ل تها العامةاستراتيجيعن  الصندوقدارة إسوف تعبر  -9
 ؛على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية انخراطهاتصف تطور وتوسع و والنجاحات مع شركاء التنمية؛ 

دارة المعرفةاتبرامج، والسياسف: الثر األ توسيع نطاقخطوات نحو  تضعو  وأنشطة التعاون  ت،اوالشراك ،، وا 
 .أنشطة التعاون الثالث:بين بلدان الجنوب و 

 التمويل المبتكر لمستقبل الصندوق

تناقش إدارة الصندوق ما خلصت إليه بشأن أدوات التمويل الجديدة والُنهج المبتكرة األخرى على النحو  سوف -11
المحدد من خالل مبادرة تعبئة الموارد اإلضافية المعتمدة ف: التجديد التاسع للموارد. وفيما يتعلق بالطلب 

                                                      
أساس نظر هيئة المشاورات  3102به الذي استعرضه المجلس التنفيذي وصادق عليه ف: ديسمبر/كانون األول  سيكون النهج الموصى 1

 ف: طرائق التعويض، بما يتفق مع إطار الصندوق بشأن القدرة على تحمل الديون.
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ذج أعماله المتطور، سيقوم العرض الفعل: على الخدمات اإلنمائية وبما يتماشى مع مهمة الصندوق ونمو 
بتقدير كل أداة من حيث أثرها المحتمل وجدواها ومخاطرها. وسوف تصف الخيارات المتاحة إلدراج مختلف 

 األدوات ف: عمليات الصندوق.

 الموارد لقرار تجديدوالمشروع المنقح  ات الخاصة بالتجديد العاشر للمواردشاور هيئة الم تقرير مشروع

األساس توضح و  اتالمشاور دورات هيئة خالل  نوقشتالفرص والتحديات الت: الصندوق ارة لخص إدتسوف  -11
 اإطار  وسوف تقدم إدارة الصندوق. للتجديد العاشر للمواردشامل ومجاالت التركيز الموضوع لالمنطق: ل
طار اوااللتزامات الت: يتعين االضطالع بها، إلى ج لألنشطة  النتائج.قياس منقح لنب اإلطار المال: وا 

 الصندوق في الدول الهشة النخراط المؤسسيعرض عن التقييم 

 (4102 /كانون األولديسمبر 09-08الدورة الرابعة )

  ات الخاصة بالتجديد العاشر للمواردالمشاور لهيئة التقرير النهائي 

المرتدة من  المعلومات، على أساس ا منقحا بشأن التجديد العاشر للمواردتقرير إدارة الصندوق قدم تسوف  -12
والمشاورات الثنائية مع الدول  ،األعضاءللدول تفاعلية المنصة الواردة من الالتعليقات و الدورة الثالثة، 

 األعضاء.

 المواردقرار تجديد المشروع النهائي ل

 للتجديد العاشر للمواردتعهدات ال

 .العاشر للمواردلتجديد تعهداتها لعن أن تعلن إلى تدعى الدول األعضاء وف س -13

 


