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 رد اإلدارة الهندتعليقات من 

األموال جزء من إلنفاق  ازمني االصندوق إطار يوفريرجى أن 

 .2.0لالمركزية لتطبيق االمرحلة المخصصة 

األموال المرحلة من عام  منمن أجلها االحتياطي االستراتيجي يوجد التي األساسية العملية هي  2.0الالمركزية 

إدارة الصندوق  هذا التطبيق بدءن يمك  و .2.0عملية الالمركزية بتطبيق الصندوق بدأ ي ،هذه المرحلةوفي  .2020

أربعة مكاتب إنشاء وتشغيل  فيهدفنا يتمثل و .على نحو أفضل المتكررةوالتكاليف  لمرة واحدةلتكاليف ا من تقدير

الميدان بحلول نهاية عام ى إلفي المائة من موظفينا  45 نقلو ،وزيادة عدد المكاتب القطرية ،على األقل إقليمية

الشرقية ألفريقيا الغربية والوسطى وأفريقيا )إنشاء مكتبين إقليميين ب بدءامرحليا نهجا نتبع ونحن  .2023

وبخاصة فيما يتعلق  -القدرة على تحملها وستكون  .الالمركزيةتماما تكاليف  ندركو .2021في عام  (والجنوبية

في  التكرارية تخطيط الوستساعد عملية  .القرار لديناعملية صنع في  ارئيسيمحددا  عامال  - بالتكاليف المتكررة

دورة المجلس التنفيذي في في تحديث  مما يتيح إجراء ،تحديداأكثر   األشهر القادمة على توفير صورة

 سبتمبر/أيلول.

 

 رد اإلدارة فرنساتعليقات من 

استخدام بشأن لمفصلة االوثيقة نشكر إدارة الصندوق على هذه 

في الدول األعضاء  تهطلب على النحو الذيالمرحلة األموال 

ونود أن  .للمجلس التنفيذيالدورة الحادية والثالثين بعد المائة 

د أية تول وأ تغطيال األموال المرحلة ينبغي أهذه  نشير إلى أن

 .متكررةتكاليف 

 المتعلقةالتكاليف نود أن نفهم كيف يمكن اعتبار  ،الصددوفي هذا 

نظرا  ،لمرة واحدةتكاليف بإنشاء مكاتب قطرية جديدة للصندوق 

متكررة إلدارة هذه تكاليف  سيولد على األرجحذلك  أنإلى 

 .2022في ميزانية عام  ايتوجب إدراجه مكاتب القطريةال

 هذه النقطة. توضيح إلىندعو إدارة الصندوق و

 2021المستند إلى النتائج وميزانيته لعام في الالمركزية في وثيقة برنامج عمل الصندوق أخرى زيادة رد ذكر و

طبيعة األنشطة  تندرجو. (98و 60و، 5انظر الفقرات ) 2021باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتكاليف لعام 

أحد معايير األهلية ك(  PB/2012/06لمرة واحدة في اإلجراءات الداخلية للصندوق )نشرة رئيس الصندوق

 موارد المرحلة.الللتمويل من 

 .2020من عام وال المرحلة استخدام األم من وثيقة تحديث)ب( 11في الفقرة  مجددا هذا المبدأتأكيد وجرى 

األنشطة التي ستمول أن  وه ،أحد مبادئ التخصيص المطبقة على األموال المرحلة أن يتضح ،وعلى هذا النحو

ر اشيو .هاوجودعدم أو في المستقبل متكررة التكاليف الحد األدنى من المع  ،هي أنشطة لمرة واحدة بطبيعتها

 .9 كأحد المجاالت المؤهلة للتمويل بموجب الفقرة للصندوق قطرية نشاء مكاتبإ إلى صراحة

مثل متكررة العادية أو التكاليف اللتغطية  بالفعل أال تستخدم المرحلة ينبغي أن األموال مجدداأن نؤكد ، نود ولذلك

)مثال شراء معدات  لمرة واحدة جديدة قطرية إلنشاء مكاتبيمكن استخدامها ولكن  .المكاتبإيجار الرواتب أو 

 ،واألثاث ،نجارةال، والهواء تكييف أجهزة تركيبو ،، ومعدات األمناالتصاالتو المعلومات تكنولوجيا

 (.والعالمات التجارية
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 رد اإلدارة فرنساتعليقات من 

أنه التنفيذي  سمجلللدورات  عدةفي  مجددا وبشفافيةأكدت اإلدارة  ،عموما وعلى مستوى الميزانية االستراتيجية

إدارة ظل الحافظة في نمو وفي سياق  ،ميزانيتين متتاليتين بنمو صفري حقيقيب فترة تجديد موارد كاملة بعد

 .حقيقيةزيادات  المقبلةالمتوقع للميزانية على مدى السنوات القليلة فمن المرجح أن يتضمن المسار  ،الصندوق

 أهداف الكفاءة المتفق عليها.تحقيق بهدف  قدر اإلمكان ذلكوإدارة الصندوق ملتزمة باحتواء 

 

 رد اإلدارة كندا تعليقات من 

ألموال المرحلة ا بشأن التحديث نشكر فريق الصندوق على

مزيد على  وسيكون من دواعي تقديرنا الحصول .ونقدر الشفافية

 في إطار االضطالع بها األنشطة المزمععن من التفاصيل 

 قامةواحدة إللمرة ى خبرة للحصول عل"خطة الصندوق 

القطاع ومشاركة المبتكرة المالية حلول الشراكات جديدة حول 

المؤسسي  االنخراط"عنوان  تحت ويندرج هذا  ."الخاص

 وخدمات الدعم التكميلية".

في دورة ألف  أيضا في البيان الذي تقدمت به القائمة ذكروكما 

االعتبار  بعين الصندوق أخذهل  ،الماضيةالتنفيذي المجلس 

بما ؟ كيف تتم، وبررةم قواعد الميزانية مراجعة تفيما لو كان"

وتخضع تتسم بالفعالية ميزانية في ذلك باإلشارة إلى آلية 

غير متوقعة على تكاليف بروز  الحسبانللمساءلة تأخذ بعين 

 ؟"مدى سنة الميزانية

لول شراكات جديدة حول الحإلقامة خبرة لمرة واحدة " لحصول علىل لها ة المخططياالستشار الخبرة تهدف 

ة دعما لبرنامج شراكات تمويليء إرساة الصندوق على تعزيز قدرإلى  "القطاع الخاصومشاركة  المبتكرة المالية

 تمويل القطاع الخاص من خالل حساب أمانة القطاع الخاص مع الجهات المانحة والمؤسسات ومستثمري األثر.

شأن الصندوق بشراكة الدعم لتعميق وتوسيع  ،من بين جملة أمور أخرى ،المعيناالستشاري  الخبيروسيوفر 

أيضا العمل التقني المطلوب االستشاري  لخبيراهذا  سيدعمو .بيةالقطاع الخاص مع المفوضية األوروت ااستثمار

 ليتمكن مطلوبة هذه الطريقةو .أمانة القطاع الخاصألغراض حساب المستردة الستكمال تصميم طريقة للمساهمة 

رع ذاألثر وأغير المنح مثل مستثمري  مصادر لحساب أمانة القطاع الخاص من التمويل بحشد من البدءللصندوق 

 .مؤسساتلل استثمار

الصندوق يقوم  ،السابقومع تعديل اإلدارة الداخلية لكل من عمليتي األموال المرحلة واستعراض منتصف السنة 

فيما يتعلق بالتطورات وخصوصا  ،ميزانيةال إعداد عمليةفعالية وكفاءة تغييرات تساعد على ضمان تدريجيا بتنفيذ 

من قدر اإلمكان الحد هو دارة الميزانية ية المعدلة إلألساسي من هذه اإلجراءات الداخلوالهدف ا .غير المتوقعة

 إشراكيتوقع الصندوق  ،2021وفي يونيو/حزيران  .من المرونةالالزمة على الدرجة الحفاظ مع اإلداري  العبء

األفكار لمناقشة في مزيد من  ،شابهرسمية أو ما  يرغ حلقة دراسية من خاللعلى األرجح ، المجلس التنفيذي

على أفضل تتعامل وتتضمن هذه المناقشة بالفعل كيف يمكن إلجراءات الميزانية أن  .قواعد الميزانيةتنقيح فوائد 

 .الحتمية غير المتوقعةالتكاليف مع وجه 
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 رد اإلدارة ألمانياتعليقات من 

 في  3تجاوز ت أالاألموال المرحلة يجب أن أدركنا  ،كغيرنا

. عليها العام الماضيالموافق المائة من الميزانية السنوية 

 استثنائي أمر 2020األموال المرحلة من عام ونعتبر أن 

لهذه  المقرراالستخدام بشأن  الشفافية الكاملة ونقدر

 األموال اإلضافية.

  حيث السيبرانية يمةلجرا منععلى  العمل المركزنقدر ،

العمل الذكي، زيادة مع  ضعفاأكثر  غدت المؤسسات

ما معرفة  ونتطلع إلىوالبعثات االفتراضية.  واالجتماعات

عرض /محددةتحديثات  أي إجراءتوقع الم من كانإذا 

 .مخصص

  فهم كيف  ونتطلع إلىاألولوية. ذات  مجاالتالنقدر فكرة

. يرجى جديد في طوكيوالصندوق المكتب ينطبق ذلك على 

األهداف االستراتيجية والتكاليف التي عن  تقديم تفاصيل

تغطيها األموال المرحلة والتكاليف السنوية المتوقعة التي 

 الميزانية العادية. يهاستغط

ومن مستمر، استخدام األموال المرحلة على أساس عن تحديثات بتقديم  التزامها الصندوق مجدداتؤكد إدارة 

 في سبتمبر/أيلول. المقبل التحديث المقرر إجراء

وتعزيز  لمواصلةمخصصة الميزانية الستخدام االصندوق يعتزم ، السيبرانية منع الجريمة بأنشطة يتعلقوفيما 

. ومالئمة للغرضبيانات الصندوق ومعلوماته من خالل تنفيذ ضوابط فعالة  االستباقي في الصمود لحمايةنهجه 

 سيُستخدم، يةباخدمات السحالالخصوص، وفي سياق العمل من المنزل، وزيادة االعتماد على وجه وعلى 

، لصندوقا لدى يسحابالمن األالمحمولة وتعزيز هيكلية جهزة الصندوق أمتزايد من عدد المخصص لضمان أمن 

محددة تحديثات لتقديم لم يُخطط و. ةمتخصصال ةخارجيال ةالخبراآلمنة من خالل العمليات قدرات والتثبت من 

على  فقط ليس بشكل مستمراإلدارة العليا للصندوق على اطالع تبقى األنشطة الجارية للمجلس، ولكن هذه  نع

 . السيبراني التهديدحالة على أيضا بل  التحديثات

مع هذه  ةتعزيز الشراكمن أجل في اليابان اتصال الصندوق على إنشاء مكتب وافق  ،2020في مارس/آذار 

الصندوق إلى البلدان المجاورة األخرى وصول تعزيز  على المكتب أيضا وسيعمل .الدولة العضو ومؤسساتها

 من أموال خصصتفي حين ، بتوفير الموقع اليابانية الحكومة وتقوم .ونيوزلندا وأستراليا ،مثل جمهورية كوريا

 االتفاق أيضا على جرى ،تحديد التفاصيل وبعد. تركيبالوإلنشاء من أجل ا 2020الميزانية الرأسمالية لعام 

االحتياطي االستراتيجي من  مفهوما أنعلى أن يكون  2021بعض التكاليف في الميزانية العادية لعام  استيعاب

تخدام األموال المرحلة في اسبشأن  مقبلالوفي التحديث  .نقص حدوثفي حال  يمكن استخدامه ةالمرحل األموال

. الجديداالتصال وال لمكتب استخدام هذه األمعن  تحديدا أكثر صورةتقديم من سيتمكن الصندوق  ،أيلولسبتمبر/

المباني خدمات لدوالر أمريكي  20 000/دوالر أمريكي 15 000 العاديةدارية اإلسنوية التكلفة الأن تبلغ ونتوقع 

 .للتكاليف أكثر تفصيالتقديرات النظير الياباني   أن يقدم  الصندوق حالياينتظر و .المحلية
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 اإلدارةرد  السويدتعليقات من 

ستخدام ا بشأن نشكر الصندوق على هذا التحديث المسهب

لة من عام   ، كما تقرر أثناء دورة المجلس2020األموال المرحَّ

 الحادية والثالثين بعد المائة. التنفيذي

 دارة الصندوقإل لو أمكن سنكون ممتنينفرنسا،  على غرارو

نشاء مكاتب قطرية جديدة ومكتب إ اعتبار أن توضح كيف يمكن

"تكاليف لمرة واحدة مع عدم وجود تكاليف متكررة لالتصال 

مثل هذه بد ل الألنه منها"،  الحد األدنىفي المستقبل أو وجود 

تول د تكاليف ينبغي إدراجها في الميزانية العادية أن االستثمارات 

 .2021بعد عام 

جائحة  الناجمة عن المبهمةالظروف األخذ في االعتبار ومع 

 مؤقت، فإننا سنقدر أيضا توفير جدول زمني 19-كوفيد

 2.0 الالمركزية :األولوية يو  ذ ينالمجالفي  ستخدام األموالال

أفضل  على نحو فهمننود  أيضا أن و .واالحتياطي االستراتيجي

إنفاقها خالل  إذا تعذر  المقررةللموارد واالستثمارات  يحدثما 

 .2021عام 

لة بإنشاء المكاتب القطرية الجديدة والممولة من األموال المرحَّ  المتصلةفإن التكاليف  ،في ردنا على فرنسا ما ذكرك

تكاليف متكررة في المستقبل لإليجار  ستكون هناك أنه . ومن الواضحبإنشاء هذه المكاتب لمرة واحدةفقط تتعلق 

 العادية المستقبلية.غطى بطبيعة الحال من خالل الميزانيات ولكن هذه التكاليف ستُ  مشتركةوالخدمات ال

في اجتماع  متعددة السنواتال 2.0تنفيذ خطة الالمركزية ب فيما يتعلق ةالمطلوب ةد الكبيرووالجه تعقيداتونوقشت ال

على استكمال معظم األنشطة التي  اقوي تركيزا الصندوق يركزوسوف  لجنة مراجعة الحسابات في أبريل/نيسان.

لة غير موارد الميزانية المرحَّ تعاد  ،وعلى وجه العموم .2021لة خالل عام ب تمويال من األموال المرحَّ لتتط

 المتاحة.الصندوق إلى المجمع اإلجمالي لموارد  المستخدمة

 


