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الخاصة بالتجديد الدورة الثانية لهيئة المشاورات  :موجز رئيس هيئة المشاورات
 العاشر لموارد الصندوق

 المقدمة 

دارة الصندوق وبعض موظفيه  -1 اجتمع أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق وا 
رات الخاصة في الدورة الثانية لهيئة المشاو  4102يونيو/حزيران  01-9إيطاليا بتاريخ  ،ومراقبون في روما

ومكتب التقييم  بالتجديد العاشر لموارد الصندوق. وتم استعراض الوثائق التالية التي أعدتها إدارة الصندوق
: تمكين التحول الريفي 4142-4102الرؤية االستراتيجية للصندوق للفترة : )أ( المستقل في الصندوق

تعزيز نموذج عمل ؛ )ج( ت موارد الصندوقالتقييم المؤسسي عن إنجازات تجديدا؛ )ب( الشمولي المستدام
توليفة تقييمية عن انخراط الصندوق في البلدان ؛ )د( الصندوق لصالح التحول الريفي الشمولي المستدام

إطار التمويل للتجديد العاشر ؛ )و( برنامج عمل التجديد العاشر لموارد الصندوق؛ )هـ( متوسطة الدخل
 .لتجديد العاشر لموارد الصندوقمشروع قرار ا؛ )ز( لموارد الصندوق

 المالحظات االفتتاحية وتبني جدول األعمال

وشكر  ،رحب رئيس الصندوق بالمشاركين في الدورة ،بعد ترحيب رئيس الهيئة وتقديمه لجدول األعمال  -2
 القائمتينممثال عملية مشاورات مثمرة. وقدم في إجراء ر عن ثقته وعب  المستمر، على دعمهم الهيئة أعضاء 

قدمت القائمة كما  ،في حين قدمت القائمة باء بيانها في اليوم الثاني من الدورة ،ألف وجيم بيانات افتتاحية
المنصة التفاعلية للدول األعضاء في جميع بيانات القوائم على ستعرض . )جيم بيانًا عن نموذج العمل

 (. الصندوق

 كلمة الضيفة الموقرة

، وزيرة المالية في جمهورية Ngozi Okonjo-Iweala ةالدكتور معالي شت في أعقاب تبني جدول األعمال، ناق -3
ودور  ،السياق المتغير لمهمة الصندوق ومستقبله ،نيجيريا االتحادية والمديرة اإلدارية السابقة للبنك الدولي

أصحاب الحيازات لتنمية ألنه يدعم جهودها للترويج للحكومة النيجيرية م موثوق ك قي  يالصندوق كشر 
 الصغيرة والتحول الزراعي في القطر.

 ردود الفعل اإلجمالية ألعضاء الهيئة

لجودة األوراق المعروضة على هيئة المشاورات ودقتها وتقديمها في الصندوق ثنى أعضاء الهيئة على إدارة أ -4
الحيازات الصغيرة والحد من الفقر تنمية أصحاب تركيز الصندوق على لهم موعبروا عن دع .الوقت المحدد
الصندوق تعزيز وأكدوا على أهمية  ؛الوصول إليها على الغالبأكثر المناطق نأيا وصعوبة في الريفي في 

خطة التنمية لما سياق في  ،جهها التنميةاوتعميمه للنهج المثبتة لالستجابة للتحديات الملحة التي تو عمله ل
الرؤية االستراتيجية ونموذج وثائق لرسائل الرئيسية الواردة في العريض ل. وعبروا عن دعمهم 4102بعد عام 
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وتبادلوا  .التي تحدد اإلطار المالي للصندوقمعايير العبروا عن تقديرهم لوضوح العمل وبرنامج العمل، كما 
متعددة إلدارة الصندوق بشأن قضايا التوجيه ووفروا  ،المجاالت الرئيسية التي تشغلهمإزاء وجهات النظر 

 ذات اهتمام مخصوص.

 6162-6102الرؤية االستراتيجية للصندوق للفترة 

وسلطوا  ،االستراتيجية لوثيقة الرؤيةعلى المبادئ الرئيسية والتوجهات األساسية بحزم صادق األعضاء  -5
من بين جملة أمور بما في ذلك  ،هميلإالضوء على المجاالت التي تحظى بأهمية مخصوصة بالنسبة 

والعمالة الريفية  ،والتغذية ،والتمايز بين الجنسين ،تغير المناخمع أقلم أصحاب الحيازات الصغيرة ت ،أخرى
بلدان متوسطة متمايزة للتعامل مع الوالنهج ال ،والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،خارج المزرعة

رساء الشراكات مع القطاع الخاص واألمن  ،والتركيز على النتائج ،وحوار السياسات ،الدخل والدول الهشة وا 
الرؤية االستراتيجية وغيرها من الوثائق التي تتسم بطابع وثيقة البشري. وأثيرت أسئلة حول الروابط بين 

وحول أهمية إصالح األمم المتحدة بالنسبة للصندوق في سياق خطة التنمية لما بعد عام  ؛تشغيلي أكثر
ة لالستخدام الكفؤ للموارد المالية والبشرية المحدودة التي يتمتع بها عن الحاجوعبر األعضاء  .4102

والشمولية القطرية من  ،االنتقائية القطرية من جهةإزاء قضية متباينة عن وجهات نظر الصندوق. وعبروا 
والحاجة ألن  ،جهة أخرى. وساد اتفاق على أهمية وقيمة قياس أداء الصندوق مقارنة بغيره من المؤسسات

إضافة إلى النتائج اإلنمائية  المطلقة،وميزته  بصورة أفضل عن ميزته النسبيةويتواصل عبر الصندوق ي
رؤية الصندوق لنطاق إيضاحات حول على للحصول أيضا وقد سعى بعض األعضاء  .واألثر الذي يخلفه

النواتج المتحققة و صندوق نظرية التغيير التي تحدد العالقة بين استثمارات العملياته المستقبلية، عالوة على 
 وأثره اإلنمائي.

فيما يتعلق بميزة  .تلقتهاهات المحددة التي يالتوجبأحاطت إدارة الصندوق علما  ،واستجابة لهذه التساؤالت -6
-" ما ينقص في الوسط" ءألنه يقوم بمل - "بحزام النقل"دور الصندوق وصفت اإلدارة ، الصندوق النسبية

لدعم والشركاء اإلنمائيين والقطاع الخاص  ،وأعضاء الحكومات ،المزارعين العمل مع مجتمعاتمن خالل 
 ،بتكارية التي تطورها على الغالب المنظمات غير الحكومية والشركاء الثنائيون على نطاق صغيراالنهج ال

ضفاء الطابع المؤسسي عليهاأكبر و تطويرها بصورة بحيث يتم  س خبرات الناجحة والدرو التسليم ومن ثم  ،ا 
يصالها  بعدئذ ليتم  ،غيرهم من الشركاء اإلنمائيين األكبر وألحكومات والقطاع الخاص إلى االمستفادة وا 

 توسيع نطاقها.

 التقييم المؤسسي عن إنجازات تجديدات موارد الصندوق

عبر أعضاء الهيئة عن تقديرهم العميق للتقييم المؤسسي إلنجاز تجديدات موارد الصندوق الذي أعده مكتب  -7
الستعراض المظاهر والعناصر الرئيسية لعملية تجديد أعربوا عن انفتاحهم و  ،التقييم المستقل في الصندوق

من األعضاء للعمل بين وحظيت فكرة إنشاء مجموعة عمل  .وما يتعلق بها من قضايا التسيير الموارد
د إدارة الصندوق وستع .بدعم عريضعلى هذه القضايا التجديدات ب المشاورات الخاصة دورات هيئات

لتجديد العاشر لموارد بامناقشتها في الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة لاختصاصات هذه المجموعة 
 الصندوق المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين األول.
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 لفترة التجديد العاشر للمواردنموذج عمل الصندوق 

 انخراطبعرضين لكل من التوليفة التقييمية عن الصندوق استنارت المناقشات الخاصة بنموذج عمل  -8
ووثيقة نموذج عمل الصندوق.  ،الدخل التي قدمها مكتب التقييم المستقلمتوسطة الصندوق في البلدان 

نموذج عمل حظي  ،وأدلى رئيس لجنة التقييم بموجز لمناقشات اللجنة لوثيقة التوليفة التقييمية. وباإلجمال
من التخصيص واإليضاح في لتوفير المزيد . وأثيرت بعض الطلبات ضيبدعم عر وتوجهه الصندوق 

 2)انظر الفقرة  مجاالت ذات أهمية خاصة لألعضاء مما أثير عند مناقشة الرؤية االستراتيجية للصندوق
. وأشارت إدارة الصندوق إلى أن مسودة تقرير هيئة المشاورات الذي سيعرض على دورة أعاله(

وفر معلومات عن إجراءات محددة يمكن رصدها مما تقترحه اإلدارة لالستجابة ت أكتوبر/تشرين األول سوف
لتالئم احتياجات بلدان الحاجة إلى تطوير نهج مفصلة لشواغل أعضاء الهيئة. وفي حين ساد اتفاق على 

عبر أعضاء الهيئة عن  ،بما فيها وعلى وجه الخصوص، المناطق المهمشة والمتأثرة بالنزاعات إفرادية
ونظام تخصيص الموارد على أساس  ،قضايا خاصة بالبلدان متوسطة الدخلإزاء هات نظر متباينة وج

ن هذه القضايا تتعلق بصورة مباشرة بجهود إوالتخرج الطوعي. واستجابت إدارة الصندوق بقولها  ،األداء
إلى عا للوصول األعضاء معمل هو التحدي الماثل اآلن و  ،تعبئة المواردمحاوالته في الصندوق لتوسيع 

وسوف تتشاور اإلدارة بصورة أكبر مع أعضاء الهيئة في  .هذه القضايالتطرق لعن كيفية ارؤية مشتركة 
فإن ذلك يمثل فرصة  ،ومن وجهة نظر رئيس الهيئة ،الشهور القادمة عن أفضل السبل لمواجهة هذا التحدي

عض على مدى دورات التجديد القادمة األعضاء من العمل بصبر وروية مع بعضهم البما تمكن هامة إذا 
 مكانة مالية وتشغيلية مستدامة وكبيرة األثر.في لوضع الصندوق 

 برنامج عمل التجديد العاشر لموارد الصندوق

شجع أعضاء الهيئة الصندوق على صياغة أولويات تشغيلية  ،العملالوثيقة الخاصة ببرنامج عند مناقشة  -9
ورحبوا  ،تعزيز وتعميم القضايا الرئيسيةإلى عن دعمهم للنهج المستند روا واضحة لفترة التجديد العاشر، وعب

وتم إيالء اهتمام مخصوص لقضايا الصمود  .باستمرار انخراط الصندوق القوي في أفريقيا جنوب الصحراء
دعم األعضاء بصورة  ،يتعلق بتصورات التجديدوفيما  .بمصايد األسماك والموارد البحريةالمتعلقة والتحديات 

كبيرة تصور الحالة المتوسطة والحالة المرتفعة اللتين ساد االتفاق على أنهما واقعيتان لجهة احتياجات 
وتم طلب معلومات إضافية عن التوزيع المخطط له للموارد  .البلدان النامية والقدرة المؤسسية للصندوق

معلومات إليضاح جملة من القضايا حول التمويل  كما طلب األعضاء أيضا .حسب فئات األقطار المختلفة
وقالوا بأنهم يتطلعون قدما لتلقي مزيد من  .بما في ذلك تعريف التمويل المشترك ومستواه المتوقع ،المشترك

المعلومات إليضاح أكبر ألهداف األثر على عدد السكان الريفيين الذين سيتم تخليصهم من قبضة الفقر 
حول المعوقات التي تشرين األول ر/أثناء دورة أكتوبعرض للموارد. وطلبوا تقديم وجب التجديد العاشر بم

 .الثالثيالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون إزاء تواجه جدول أعمال إدارة الصندوق 

 إطار التمويل للتجديد العاشر لموارد الصندوق

االبقاء على المستوى الحالي أن حين  فيو اعترف أعضاء الهيئة أنه  ،اإلطار الماليوثيقة أثناء مناقشة  -11
هو الحد  -الذي ينعكس في تصور الحالة المتوسطة التي قدمتها إدارة الصندوق  -لبرنامج القروض والمنح 
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سيتطلب زيادة كبيرة في مستوى المساهمات التصور فإن مثل هذا  ،األدنى من المخرجات المرغوب بها
المساهمات األساسية هي رة الصندوق إلى أنه وعلى الرغم من أن وأشارت إدا .لدول األعضاءمن ااألساسية 

وفي حال لم يكن األعضاء  ،إال أنه ،في فترة التجديد العاشر للموارد المفضل إلى حد كبيرمصدر التمويل 
مع الدول تحري البإدارة الصندوق ترغب فقد  ،لهذا التصورقادرين على االستجابة بالمستوى المالئم 

ن ولم يكن هنالك مفر من  ،وفي نهاية المطاف ،نطاق المساهمات التكميلية غير المقيدةعن األعضاء  وا 
سيغدو من الممكن التنبؤ باالقتراض الفعلي أثناء التجديد العاشر للموارد عند . و االقتراضاللجوء إلى  ،ذلك

طلب أعضاء الهيئة  ،ددوفي هذا الصاستكمال اإلطار العام لالقتراض قيد االعداد حاليا والموافقة عليه. 
 .عالوة على التبعات المالية لالقتراض المحتمل بالمداوالت الجارية بشأن إطار االقتراضهم على علم ءإبقا

كما وافقت أيضا  ،خالل دورة أكتوبر/تشرين األول لهذه القضاياووافقت إدارة الصندوق على عرض موجز 
تجديد كيفية تحقيق األول هو  ًا:مزدوج ياً وق يواجه تحدأن الصندمفاده على بيان تقدم به عضو في الهيئة 

فيما لو كان الصندوق سيطور، ؛ والثاني، هو يستند إلى افتراضات مالية واقعية تجديد العاشرلفترة المرٍض 
 .وكيف يطور أدوات مالية جديدة ألغراض بنية المالية طويلة األمد

 مشروع قرار التجديد العاشر لموارد الصندوق

فقد عرضت إدارة الصندوق مشروع قرار التجديد العاشر  ،البند األخير الهام على جدول األعمالبيتعلق  فيما -11
 .هيكلية هذا القرار والتغييرات الطارئة عليه مقارنة بقرار التجديد التاسع للموارد ةلموارد الصندوق موضح

ووافق أعضاء الهيئة على استعراض الوثيقة ومناقشة أية أسئلة مع المستشار العام للصندوق قبل مناقشتها 
 بصورة مفصلة في دورة أكتوبر/تشرين األول.

 االستنتاج

لة المفص  وعلى التغذية الراجعة  ،، شكر رئيس الصندوق المندوبين على دعمهم القويفي مالحظاته الختامية -12
يتم في فترة انتقالية تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة أشار إلى أن التجديد العاشر للموارد و  .يدةوالمشورة المف

وتعهد بأن يبذل مع إدارة لمستقبل الصندوق على المدى الطويل، وأوجز استجابات اإلدارة في مضيها قدما. 
دة وثيقة هيئة الصندوق كل الجهود الممكنة لضمان عكس وجهات نظر األعضاء بصورة كاملة في مسو 

 ولكفالة نتائج ناجحة للتجديد. ،المشاورات

إلدارة الصندوق وموظفيه  هر عن تقدير عب  و  ،جميع المشاركين على انخراطهم المثمركما شكر رئيس الهيئة  -13
 الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق.الممتاز للدورة على اإلعداد 


