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تجديدات موارد إلنجازات التقييم المؤسسي تعليقات إدارة الصندوق على 
 الصندوق

إلنجازات تجديدات موارد الصندوق الذي يوفر لمحات ثاقبة  المؤسس: ترحب إدارة الصندوق بيذا التقييم -1
تم استخدام ىذا التقييم تنا لمتجديد العاشر لمموارد. وبالفعل فقد امفيدة من شأنيا أن تساعد ف: استنارة إعداد

ا لمشاورات التجديد العاشر لمموارد. وكم المتثبت من صحة العديد من التغييرات واإلجراءات الجارية استعداد
نفسو، فإن الدالئل المنبثقة عن التقييمات عمى المستوى المؤسس: غالبا ما تكون بمثابة  التقييمأشار ىذا 

األساس لإلصالح المؤسس: ف: الصندوق. وقد وفر ىذا التقييم لمحات ثاقبة وتوصيات يمكن ليا أن تساعد 
مال: لمتجديدات األخيرة لموارد عمى تعزيز عممية تجديد الموارد. ومن دواع: سرورنا أن التقدير اإلج

مواتية، ونرحب بالعديد من المجاالت الت: تم تسميط الضوء عمييا إلدخال مزيد من الصندوق كانت 
استخدام ىذا التقييم لمعايير مماثمة مع تجديدات موارد المؤسسات األخرى، فيو يعطينا وأما  التحسينات.

 مجاال مساعدا لممقارنة.

اإلجمال:، تتمثل واحدة من توصيات ىذا التقييم الرئيسية ف: وجوب إجراء مشاورات تجديدات من المنظور  -2
الموارد بحيث تركز عمى المستوى االستراتيج: مع منظور يتعدى فترة الثالث سنوات اآلنية لمتجديد. وتوافق 

 د بناء عمى ذلك.إدارة الصندوق تماما عمى ىذه التوصية، وى: تخطط مشاورات التجديد العاشر لمموار 

موجز ىذا التقييم لمنقاط األساسية لكل قسم مرجعية مفيدة عمى وجو الخصوص إلجراءات المتابعة. يوفر  -3
وترحب إدارة الصندوق بتأكيد التقييم عمى الممارسات الجيدة، حيث ينفذ بالفعل عدد منيا، وبخاصة االعتماد 

يصال األ عمميةعمى رئيس خارج: لترأس  وراق ذات الجودة العالية ف: الوقت المحدد ليا المشاورات، وا 
كأساس لممناقشات والمداوالت ف: ىيئة المشاورات. وبصورة مشابية، فقد بدأت إدارة الصندوق بالفعل ف: 

الت: أوصى بيا ىذا التقييم، وى: اإلعداد الدقيق لرؤية استراتيجية، وتنمية قدرات  اإلجراءاتتنفيذ عدد من 
الجيات المانحة، ووصول أكبر إلى الدول توجيات تمويل التنمية و ل، ينل الجاريأفضل لمرصد والتحمي

تاحة فرص أكبر لمناقشات ومشاورات غير رسمية.  األعضاء واالنخراط معيا، وا 

يوفر التقييم المؤسس: إلنجازات تجديدات الموارد مناقشة بناءة لمغاية لمقضايا ذات الصمة بإسماع الصوت،  -4
. وىو يؤكد عمى أىمية ضمان أن تتمتع جميع الدول األعضاء بفرصة االنخراط والمشاركة والتمثيل والتسيير

ف: تجديدات الموارد كعممية رئيسية لمتسيير. وتوافق اإلدارة بصورة قوية عمى ىذه النقطة، وى: تتحرى 
خاص لضمان الخيارات المتاحة لضمان مثل ىذه المشاركة ف: التجديد العاشر لمموارد، مع إيالء اىتمام 

مشاركة الدول األعضاء من القائمة جيم. وبالفعل، فإن الحاجة إلتاحة الفرص لجميع الدول األعضاء 
تماما ما الذي جعل اإلدارة ال توافق عمى التوصية الواردة ف: التقييم المؤسس: لالنخراط مع الصندوق، ى: 

مرة كل سنتين، بدال من مرة كل  لكفاءة الصندوق، والت: تنص عمى أن يجتمع مجمس محافظ: الصندوق
 سنة.

وبالنسبة لقضايا التسيير ذات األىمية المخصوصة لعممية تجديد الموارد، يوصى التقييم بدراسة أوسع  -5
وترغب اإلدارة عمى نظام القوائم. وىو خاصية رئيسية ف: البنية التسييرية لمصندوق.  إدخال تغييرلتبعات 

د فيما لو كانت ىذه الدول األعضاء تعتقد بأن القضية ول األعضاء لمتأكالراجعة من الد ف: انتظار التغذية
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مسألة تتطمب المزيد من التفكير. وقد أشار التقييم إلى أن العديد من أعضاء المجمس التنفيذي ىم أيضا 
ذلك يضمن معرفة معمقة بالمؤسسة، ودرجة  وقال بأنمندوبون ف: ىيئة المشاورات الخاصة بتجديد الموارد، 

معينة من االستمرارية. ولكنو يحمل أيضا خطر عدم التفريق الكاف: بين دور ىيئة المشاورات الخاصة 
بتجديد الموارد، والمجمس التنفيذي. وتوافق اإلدارة تماما عمى ىذا التقدير، وترحب بسماع آراء الدول 

 األعضاء حول ىذه المسألة.

دول أعضاء ف: مشاورات تجديد الموارد، ولكنيا بعد  حاالت شاركت فييا يطرح ىذا التقييم تساؤالت حول -6
ذلك أخفقت ف: اإلسيام ف: ىذه التجديدات. وبالنسبة ليذه النقطة، تعتقد إدارة الصندوق بأن المساىمة 

تسيم ف: تحقيق األىداف الثالثة األولية لمتجديد، وى:: المساءلة، والحوار، النشطة ف: المشاورات وحدىا 
ترحب  نفسو، الوقتوف: المشاركة الكمية لمدول األعضاء، يج:. وبالتال: ترحب اإلدارة بوالتوجيو االسترات

اإلدارة أيضا بتبن: فيم عام، أو تقميد يقترح بأنو من المتوقع لجميع المشاركين ف: تجديد الموارد أن يسيموا 
 بموارد مالية ف: ىذا التجديد.

لتجديد الموارد مدتيا ثالث سنوات إلى أربع لتحول من دورة ترحب إدارة الصندوق بمناقشة التقييم إلمكانية ا -7
سنوات. وتعتقد بأن ىذا الموضوع يستحق المزيد من المناقشة مع الدول األعضاء. إذ أن من شأن دورة 
أطول أن تسيم ف: توفير التكاليف. ولعميا، واألىم من ذلك تشكل الشرط المسبق الضروري لتوصية ىذا 

، قبل بحد ذاتو المستق اجتماع المخصص الستعرا  منتصف الفترة لتجديد الموارد حدثالتقييم بأن يكون اال
بضعة أشير من بداية مشاورات التجديد. وبموجب الدورة الحالية، ومدتيا ثالث سنوات، فإن ذلك يعن: أن 

أو ستة أشير فقط من دورة التجديد ومدتيا ثالث سنوات، مما  ةيكون ىذا االستعرا  مستندا إلى خمس
 اعتباره استعراضا لمنتصف الفترة. عدم إمكانيةيعن: ف: واقع األمر 

، مشيرا إلى يؤكد ىذا التقييم عمى الحاجة إلى نظرية لمتقييم تؤكد عمى إطار قياس النتائج ف: الصندوق -8
لية دولية أخرى. وقد أحاطت اإلدارة عمما بيذه التوصية، المجال مؤسسات ما االجيود الت: بذلتيا ف: ىذ

الت: ستقدم إلى ىيئة المشاورات  ،وتقترح تحري ىذه القضية ف: إطار الورقة الخاصة بإطار قياس النتائج
والحاجة إلى ضمان  ،المؤشرات بتكاثرعمما أيضا  فقد أحاطتالخاصة بالتجديد العاشر لمموارد. كذلك 

كون  تضمن فيو الذيدة لاللتزامات المعقودة ضمن عممية تجديد الموارد، ف: الوقت إجراءات مفي كونيا
ىذه االلتزامات متسقة مع نظرية التغيير المتأصمة ف: إطار قياس النتائج. وقد أحاطت اإلدارة عمما جميع 

تمفة إلطار بتعقد ىذه القضية والتحديات الت: تنطوي عمييا، ووضع عر  الروابط السببية بين مستويات مخ
قياس النتائج. وى: تتوقع أن تكون نتائج دراسات األثر الثالثين الت: ألزمت نفسيا بالقيام بيا خالل فترة 

 التجديد التاسع لمموارد، كافية لتوفير التغذية الراجعة اليامة الختبار نظرية التغيير والتثبت منيا.

ييم أحد الشواغل فيما لو كانت المبادئ التوجييية الحالية وفيما يتعمق باإلبالغ عن النتائج، فقد أثار ىذا التق -9
لمناقشة معمقة لمقضايا األساسية، وأشار إلى أدوات  كافية إلفساح المجاللتقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق 

إضافية لالتصال تستخدميا المؤسسات المالية الدولية األخرى لرفد وثيقتيا اإلبالغية السنوية ىذه. وأحاطت 
تتبع تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق توفر مثل ىذه الفرصة لمناقشات أكثر اإلدارة عمما بأن المالحق الت: 

 .تحديدا عمقا لمقضايا الحساسة
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التزاماتو و  ،كذلك يثير ىذا التقييم الحذر من عدم التطابق المحتمل بين اإلطار االستراتيج: لمصندوق -11
وتتمخص وخطتو المستمرة متوسطة األجل.  ،ا ف: ذلك إطار قياس النتائج(المنعقدة ف: تجديدات الموارد )بم

النتائج  اإلطار االستراتيج: يوفر إطارا شامال يمكن استخالص إطار قياسإدارة الصندوق بأن  وجية نظر
. وييسر إطار قياس ف: الوقت نفسو االلتزامات اإلضافية المعقودة ف: تجديدات الموارد اقتناصمع منو، 

الخطة متوسطة األجل، من جية أخرى، في: أداة إدارية تتمثل اإلطار االستراتيج:. وأما  تائج تنفيذالن
ميمتيا الرئيسية ف: وضع اإلطار االستراتيج:، والتزامات إطار قياس النتائج موضع التشغيل. وى: 

طار قياس النتائج. وتعد وثيقة الخطة متوسطة مصاغة مع  إشارة محددة لكل من اإلطار االستراتيج:، وا 
بإعادة التوجيو المستمر لمعمميات ف: إطار زمن: األجل وثيقة ديناميكية مستمرة لمدة ثالث سنوات، تسمح 

طار قياس النتائج ف: إلطار االستراتيج: وا  اكانية لممزيد من المواءمة األوثق بين أقصر. وىنالك أيضا إم
دورة التجديد العاشر لمموارد، ألن مشاورات التجديد سوف تسبق، وبالتال: يمكن ليا أن تغذي صياغة 

 اإلطار االستراتيج: القادم.

كانت عممية التقييم المؤسس: لتجديدات موارد الصندوق بمثابة تركيز النتباه اإلدارة عمى الحاجة لشروط  -11
 استشرافلمختمفة لموارد الصندوق. ويكتسب ىذا الموضوع أىمية خاصة ف: وتعريفات أوضح لمفئات ا

إذ قد تتاح مصادر جديدة لمتمويل، تحتاج معايير وخصائص كل منيا لمتعريف والفيم الواضح.  .المستقبل
يضاح التعريفات الحالية، مع إبقاء عينيا عمى ا  الممكنة نماط الجديدةألوتخطط اإلدارة الستعرا  وا 

 ل، ومنيا عمى سبيل المثال، التمويل بالديون.لمتموي

لى و يثير ىذا التقييم أحد الشواغل اليامة المتعمقة بمخاطر اإلفراط ف: تخصيص المساىمات، ويقترح أنو  -12 ا 
يشكل خطرا عمى الطبيعة متعددة األطراف  فمربماالمدى الذي يبدو فيو ىذا التوجو واضحا ف: الصندوق 

رة الصندوق ىذا الخطر، وتعتقد بأنو يمثل تحديات جديدة إلدارة فعالة لنيج ليذه المؤسسة. وتستشعر إدا
ومن بين  أكثر تعقيدا لتعبئة الموارد، مع حماية الطبيعة األساسية لمصندوق كمنظمة متينة متعددة األطراف.

ل ىذه لموارد الصندوق. وحو  أساسااإلجراءات الحمائية األساسية، ضمان أن تبقى عممية تجديد الموارد 
يد مجددا وبصورة قوية عمى اإلعالن الذي أصرت عميو ف: كالنقطة، تنتيز إدارة الصندوق الفرصة لمتأ

مناسبات أخرى، وى: أن تجديد الموارد ىو أساس عمميات الصندوق اآلن وف: المستقبل دون أي تغيير. 
وعميو أن يطور أدوات  ،طرادبيئة عالمية تتغير باف: الصندوق ف: تحقيق ميمتو  سيستمروف: الوقت نفسو، 

مالية جديدة أكثر تنوعا، تمكنو من تعبئة وتقديم المزيد من الموارد لصالح المزارعين أصحاب الحيازات 
 الصغيرة، وأصحاب المبادرات الفردية الريفية.


