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رئيس هيئة المشاورات: الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  من موجز
 الحادي عشر لموارد الصندوق

دارة الصندوق وموظفوه، هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاجتمع أعضاء  - 1 ، وا 
تعراض التقدم الذي أحرزه الس 2017فبراير/شباط  17-16والمراقبون والضيوف ف: روما، إيطاليا، يوم: 

نجاز التجديد التاسع لموارد الصندوق، ووضع  الصندوق عند منتصف مدة التجديد العاشر لموارد الصندوق وا 
دورات وخطة عمل ومواضيع هيئة المشاورات مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق، ولالتفاق على 

ك الرئيس المنتخب للصندوق كمراقب. كما حضر . وشار الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
 الدورة ممثلون من البنك الدول: ومصرف التنمية األفريق: كمراقبين أيضا.   

ألقى كل من الرئيس الخارج: لهيئة المشاورات ورئيس الصندوق كلمة افتتاحية. وتبع ذلك بيان ألقاه ممثل   - 2
 واعتمد جدول األعمال دون تعديل. منتدى الشعوب األصلية الذي كان يعقد ف: الصندوق. 

 الصندوق في منتصف مدة التجديد العاشر للموارد -ألف

رحب المندوبون بعرض: إدارة الصندوق بشأن إنجاز التجديد التاسع لموارد الصندوق، واستعراض منتصف  - 3
قل ف: ، باإلضافة إلى العرض الذي قدمه مكتب التقييم المستالمدة للتجديد العاشر لموارد الصندوق

رئيس المنتخب لالصندوق بشأن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. كما رحبوا أيضا بحرارة با
 للصندوق، السيد جيلبرت فوسون أنغبو.

لنتائج الكمية والنوعية ل ةهدفالمستويات المست دوق على التقدم المحرز نحو تحقيقوأشاد المندوبون بالصن - 4
ف: المسار المقرر لإليفاء يسير للتجديدين التاسع والعاشر لموارد الصندوق، مشيرين إلى أن الصندوق 

تقدما كبيرا منذ التجديد الثامن لموارد الصندوق. كما تمت اإلشارة بالتزاماته، وأنه قد أحرز بصورة إجمالية 
المستفيدين، إضافة إلى تعميم القضايا إلى التقدم الذي أحرزه الصندوق ف: الوصول إلى أعداد متزايدة من 

المتعلقة بتغير المناخ والمساواة بين الجنسين، والالمركزية، واإلدارة األكثر فعالية للموارد البشرية؛ والتعبير 
عن توقع إحراز المزيد من التقدم ف: هذه المجاالت خالل الفترة المتبقية من التجديد العاشر لموارد 

واعترف المندوبون باألداء القوي لحافظة الصندوق مقارنة  حادي عشر لتجديد الموارد.الصندوق، والتجديد ال
 الحوافظ الزراعية للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى.ب

ذي محوره البشر ف: التنمية، وعلى التزامه القوي بتنفيذ جدول أعمال الوأثنى المندوبون على نهج الصندوق  - 5
الذي ينبغ: على الصندوق أن يلعبه ف: تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأثنوا على . وقدروا الدور 2030

تركيزه على، ودعمه للتنمية الريفية الشمولية ف: أفريقيا. كما رحبوا بإطار الفعالية اإلنمائية، وبجهود التحول 
وفير تحديث عن تنفيذه، من قياس النتائج إلى اإلدارة بغرض تحقيق النتائج؛ وشجعوا إدارة الصندوق على ت

 للتحول إلى اإلدارة المستندة إلى النتائج.الرئيسية للقيود وضمان تحليلها بوضوح 

الت: تم تحديدها على أنها ورحب المندوبون بالجهود الجارية إلدارة الصندوق وبالتزامها بمعالجة المجاالت  - 6
كان أن يستفيد استعراض منتصف المدة من تحتاج إلى مزيد من االنتباه؛ ولكنهم شددوا على أنه كان باإلم

وضوح أكبر بشأن بيانات األداء، والفجوات والعقبات الت: تمت مواجهتها، والدروس من نهج أكثر تحليال، و 
المستفادة لما تبقى من فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وطلب المندوبون استخدام مثل هذا النهج ف: 
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لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد للدورات المتبقية  الوثائق الت: يجري إعدادها
 الصندوق. 

ف: الدورات المتبقية ها بحاجة إلى المزيد من النقاش واالنتباه التي حددها المندوبون على أن المجاالت - 7
 ما يل::تشمل 

المندوبين إلى أن المستوى . أشار بعض المستوى المستهدف لتجديد الموارد وتعبئة الموارد المالية (أ )
صل: للتجديد العاشر لموارد الصندوق لم يتم الوصول إليه وطالبوا بمستوى مستهدف المستهدف األ

واقع: للتجديد الحادي عشر للموارد، مشددين على أن الموارد المالية ليست غاية ف: حد ذاتها. 
دوق نظرا ألهمية مهمته وأدائه وشجع آخرون هيئة المشاورات على أن تنظر ف: زيادة موارد الصن

  الموارد. تنويع تعبئةوعن جهود  ويلمتفجوة الإضافية عن  القوي. وتم طلب معلومات
بالنسبة  . طلب المندوبون تحليال إضافيا للقدرة المؤسسية للصندوققدرة المؤسسية والالمركزيةال (ب )

أكبر بما يتماشى ة برنامج عمل لبرنامج العمل، بما ف: ذلك الجدوى والتغييرات الت: ستلزم لمعالج
مع طموح اإلطار االستراتيج:. وتم طلب معلومات إضافية عن مدى إدخال الالمركزية على إدارة 
البرنامج، وعن أداء المكاتب القطرية للصندوق وعما إذا كان باإلمكان تعزيز دورها بصورة أكبر. 

والتغذية  بقضايا التمايز بين الجنسينلق وتمت اإلشارة إلى أن التوظيف الفعال من أجل العمل المتع
  .أمر أساس:

، وقضايا التمايز بين الجنسين. وأكد المندوبون بقوة على األهمية المستمرة لتغير المناخ، تعميمال (ج )
وطلبوا إدراج كل منها بصورة صريحة ف: نموذج عمل الصندوق لفترة  ،للتعميموالتغذية كمواضيع 

وحثوا إدارة الصندوق على اتخاذ نهج متكامل ف: معالجة هذه  التجديد الحادي عشر للموارد.
عن كيفية مساهمتها بصورة مشتركة ف: جدول أعمال التحول  القضايا، وتوفير معلومات إضافية

الريف:. كما طلب المندوبون أيضا تحليال إضافيا للتحديات الت: تمت مواجهتها ف: وضع جداول 
، موضع التنفيذ الشراكات بين المنتجين والقطاعين العام والخاصأعمال التعميم تلك، وجدول أعمال 

، معترفين بأن التقدم حتى التكلفةعلى المستوى القطري ومستوى المشروعات، إضافة إلى مضامين 
       والتكيف معه.تغير المناخ  تم طلب معلومات إضافية عن تخفيف آثاركما . تاريخه كان متفاوتا

( 1شملت ما يل:: ) اإلضافية التي حددت من أجل المزيد من االنتباهالمجاالت المواضيعية  (د )
التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبناء على خبرة الصندوق المتنامية ف: هذا 

( الشمول المال:، بما ف: ذلك التمويل الصغري، والتحويالت، والدعم من أجل وصول 2المجال؛ )
الشراكات بين و سالسل القيمة، ( 3نتجات المالية ف: المناطق الريفية؛ )أفضل إلى مجموعة من الم

( فرص عمل شباب 4واستقطاب انخراط القطاع الخاص؛ ) ،المنتجين والقطاعين العام والخاص
والخصوصية اإلجمالية اإلضافية لنهج الصندوق ف: التنمية الريفية ( 6؛ )المعرفة( إدارة 5الريف؛ )

  .النهج سيتم التطرق لها كجزء من هذاواألولويات الت: 
. طلب المندوبون توضيحا عن االختالفات بين مواءمة مع السياق القطريالو مخصصات القطرية ال (ه )

بين المخصصات المزمعة والفعلية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء بحسب البلد 
تخصيص الموارد على أساس بلدان، وعن الزيادات المتوقعة ف: مخصصات نظام ال اتومجموع
الدخل ف: فترة التجديد العاشر للموارد مقارنة بفترة التجديد التاسع للموارد. للبلدان المتوسطة  األداء

وناقش المندوبون أهمية إعطاء أولوية كافية للبلدان المنخفضة الدخل، والبلدان األفريقية جنوب 
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دان المتوسطة الدخل على حساب البلدان االنخراط مع البل ال يتمالصحراء الكبرى، وضمان أ
. كما ناقشوا أيضا الطلب ، وعدم معاملة البلدان متوسطة الدخل كمجموعة متجانسةالدخلالمنخفضة 

الصندوق، وأشاروا إلى أن انخراط  القوي المستمر لمجموعة البلدان المتوسطة الدخل على دعم
ف: التحدي الجاري الستئصال الفقر الريف:. كما أن االنخراط مع  ساهمالصندوق مع هذه البلدان 

يساعد أيضا على تعزيز الصندوق كمؤسسة، عن طريق تعزيز االستدامة المالية وفرص  هذه البلدان
التعاون التعلم وتقاسم الخبرات بين البلدان المتوسطة الدخل، والبلدان المنخفضة الدخل من خالل 

ف:  ةمايز إلى ضمان الم. واعترفت إدارة الصندوق بالحاجة تعاون الثالث:بين بلدان الجنوب وال
، وأشارت إلى أن تركيبة فئات هذه التصنيفات القائمة على دخل البلدانف: جميع القطرية  البرامج
مع الوثيقة الت: ستعرض على المجلس  كما أشارت اإلدارة أيضا إلى الروابط دينامية.البلدان 

  نهج شمول:". –بعنوان "مواءمة العمليات مع السياق القطري  2017أبريل/نيسان  التنفيذي ف: دورة
الت: قدمها مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق من  توصياتال. أحاط المندوبون علما بأداء الحافظة (و )

واألنشطة غير اإلقراضية؛ لشراكات، والتمويل المشترك، تحسين أداء الحافظة، بما ف: ذلك اأجل 
لضوء على أهمية تعزيز التعاون مع الوكاالت الت: توجد مقارها ف: روما، والمصارف وسلطوا ا

اإلنمائية اإلقليمية. وأثير االستهداف كقضية ذات أولوية بالنسبة لهيئة المشاورات، وال سيما بالنظر 
 ف.بشأن االستهدا 2016لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقإلى توصية 

. طلب المندوبون تحليال تشخيصيا واضحا لقيود الصرف والتنفيذ، إلى جانب قيود الصرف/التنفيذ (ز )
أنه قد جرى عمل تحليل: على موضوع  على استراتيجية شاملة لمعالجتها. وأكدت إدارة الصندوق

 الصرف وأن مجموعة عمل تقوم بوضع توصيات تستند إلى النتائج.
كأولوية، مع تشديد المندوبين على أهمية إجراء تقييم  تم تحديده المال القيمة المتحققة مقابلضمان  (ح )

 لتكاليف وفوائد المبادرات الجديدة والشاملة الت: يقوم بها الصندوق.واقع: 
أشار المندوبون إلى الحاجة إلى المزيد من المناقشات بشأن توقيت استعراض منتصف المدة ف: هيئات  - 8

ستقبل، والمشاركة المحتملة لمكتب التقييم المستقل ف: الصندوق وخبراء مشاورات تجديد الموارد ف: الم
 خارجيين.

   وضع المساهمات في التجديد العاشر لموارد الصندوق   -باء

المساهمات ف: التجديد العاشر لموارد رحب المندوبون بالتحديث الذي وفرته إدارة الصندوق بشأن وضع  - 9
وارد يجب أن تبقى حجر الزاوية لإلطار المال: ماألساسية لتجديد ال، وأكدوا على أن المساهمات الصندوق

للصندوق. وشجعوا على نهج واقع: ف: وضع المستويات المستهدفة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق؛ 
وطلبوا معلومات عن فوائد جدول تحصيل يستند إلى تجديد موارد الصندوق مقارنة بجدول يرتبط باحتياجات 

    الصرف. 

فيما يتعلق باإلطار المال: المستقبل: للصندوق، طلب المندوبون إجراء تحليل ألفضل الممارسات والخبرات  - 11
يسرة للمؤسسات المالية الدولية األخرى؛ مالالقروض نوافذ تلفة المستخدمة من قبل ف: خيارات التمويل المخ

ديد الحادي عشر للموارد. وسوف جل التجللنظر فيها من أوطلبوا بوضع مجموعة من الخيارات على المائدة 
من خالل االعتراف  المالئمة للبلدان الت: توفرها، مع الحوافز الميسرةل ذلك إمكانية قروض الشركاء يشم

 . بعنصر المنحة المتأصل ف: مثل هذه القروض عند احتساب حقوق التصويت
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ألطر الزمنية الت: يحتمل ضمنها وفيما يتعلق باالقتراض من األسواق، طلب المندوبون تحديثا عن ا - 11
لالقتراض من األسواق أن يكون مجديا، مسلطين الضوء على ضرورة دعم إطار التمويل ف: الصندوق 

المناسبة لكل مجموعة  دبتخصيص الموار الستراتيجية تضمن االستدامة المالية، مع السماح ف: نفس الوقت 
الت: ُعرضت على المجلس  ،مؤقتة لالقتراض من األسواقخارطة الطريق ال أنباإلدارة وأجابت من البلدان. 

التوقيت المحتمل ألول اقتراض من األسواق المالية أن أشارت إلى ، 2016التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول 
. كما أشارت اإلدارة أيضا إلى أن التحليل المبدئ: الالحق أظهر بأن الخطوات المطلوبة 2019هو عام 

االقتراض من األسواق السوق ربما تجعل من غير المحتمل للصندوق أن ينخرط ف:  للتأهل لالقتراض من
وموافقة الدول األعضاء.  ،حتى التجديد الثان: عشر للموارد، رهنًا بنتائج دراسة الجدوى الجارية حالياً 

 الحادي عشر.  الموارد لفترة التجديد وبالتال:، ال تتوقع اإلدارة إدراج االقتراض من األسواق كمكون ف: خطط

خيارات االقتراض المختلفة على  ة الت: ستعرض ف: يونيو/حزيران نتائجثيقوطلب المندوبون أن تغط: الو  - 12
االستدامة المالية للصندوق والمخصصات القطرية، من أجل توفير أساس لوضع رؤية مشتركة إلطار 

يل متطلبات التعويض و خيارات لتمالمندوبون على الحاجة إلى تحري وركز التمويل المستقبل: للصندوق. 
بما ف: ذلك تحري الممارسات السائدة ف: المؤسسات األخرى  المتنامية إلطار القدرة على تحمل الديون،

إلى أن هذه القضية ينبغ:  وُأشير حيث تم إدراج مخططات مشابهة ف: العملية العامة لتجديد الموارد.
 معالجتها بالكامل قبل االقتراض من األسواق.

الصندوق األخضر للمناخ، وعلى التقييم اإليجاب: الذي أجراه  اعتماده ف: كما هنأ األعضاء الصندوق على - 13
االتحاد األوروب: لقدرات اإلدارة المالية للصندوق ف: جميع الركائز السبع إلطار التقييم الخاص باالتحاد 

   األوروب:.

   رد الصندوقة بالتجديد الحادي عشر لموادورات وخطة عمل ومواضيع هيئة المشاورات الخاص  -جيم

 رد الصندوقالمشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لمواهيئة كان هناك اتفاق عام على عقد مفاوضات  - 14
خالل ما مجموعه أربعة اجتماعات، جميعها ف: مقر الصندوق ف: روما. وكما اقترحت إدارة الصندوق، تم 

ف:  رد الصندوقبالتجديد الحادي عشر لمواجدولة االجتماعات الثالثة القادمة لهيئة المشاورات الخاصة 
ديسمبر/كانون األول  15-14أكتوبر/تشرين األول، و 20-19يونيو/حزيران،  30-29التالية: المواعيد 

2017. 

 رد الصندوقوافق المندوبون على خطة عمل ومواضيع هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموا - 15
الت: اقترحتها إدارة الصندوق استنادا إلى المشاورات غير الرسمية الت: جرت خالل األشهر األخيرة، مع 

يونيو/حزيران قبل  28هر يوم واضيعية شاملة، يعقد بعد ظقضايا مإضافة اجتماع بين الدورات بشأن ثالث 
واعترف المندوبون أيضا بوجود حاجة لتوفير المزيد من المرونة أثناء . لهيئة المشاورات دورة يونيو/حزيران

توفير رؤيته عن التجديد الحادي عشر للموارد بعد توليه زمام ب المض: قدمًا للسماح للرئيس المنتخب
   منصبه.

مناقشات اليوم األول من دورة هيئة المشاورات هذه، ضافة إلى القضايا الت: سلط عليها الضوء خالل اإلب - 16
إضافية على الوثائق المختلفة الت: ستعرض أثناء الدورات الالحقة، والت: شملت  قدم المندوبون عدة تعليقات

 ما يل::
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مدى طموح الصندوق ف: دوره رؤية ل" 2030تطلع قدما إلى جدول أعمال الوثيقة " توفيرضمان  أ( )
، وسردا مقنعا حول "لماذا الصندوق؟"، مع ربط التحول الريف: بقضايا 2030لتحقيق جدول أعمال 

  حق ف: الغذاء.الملموسة مثل فرص عمل الشباب، واستقطاب استثمار القطاع الخاص، و 

طار الفعالية اإلنمائية، والموارد ، ةمايز موذج العمل" للتقييم الذات:، والم"نضمان معالجة وثيقة  ب( ) وا 
البشرية المطلوبة من أجل قيام الصندوق بالتنفيذ. ومن المحتمل أيضا أن هذه ه: الوثيقة الت: يمكن 

أية بأية شروط، وبيغط: "أية بلدان،  المقترح من قبل المملكة المتحدة والذيالنظر فيها إلى اإلطار 
لى الشفافية و مبالغ"،  . وعلى وجه العموم ال بد من اتساق وثيقة نموذج المتحققة مقابل المالالقيمة وا 

مواءمة عمليات "، و"االستراتيجية المالية والرفع المال:"مع الوثائق ذات الصلة بــ العمل بصورة وثيقة 
كيفية عمل الصندوق وذلك بغية عرض حزمة متسقة بصورة وثيقة عن  ،"الصندوق للسياقات القطرية

  دمًا.ف: مضيه ق

النهج المتكامل لتعميم قضايا  "قياس النتائج لفترة التجديد الحادي عشر للمواردإطار "وعكست وثيقة  )ج( 
التمايز بين الجنسين، والمناخ والتغذية، وتضمنت إجراءات خاصة بالعمالة الريفية، كما تحرت أيضا 

  .فقالخيارات المتاحة لإلبالغ عن القيمة المتحققة مقابل المال المن

وتكنولوجيا المعلومات  ،تصلة بالقطاع الخاصالقضايا الم تكون دارة الصندوق ضمان أنكما طلب من إ - 17
واالتصاالت، وحيازة األراض:، والتحويالت، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: متكاملة بصورة 

إعالن كانكون بشأن الصالت بالعمليات العالمية الهامة األخرى، مثل مناسبة، فضال عن اإلشارات إلى 
عالن ماالبو بشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيين. ، و تعميم الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوج: ا 

 وسوف يوفر تحديث محدد بشأن إطار الفعالية اإلنمائية ف: دورة أكتوبر/تشرين األول.

بقضايا العملية لما تبقى من فترة هيئة المشاورات، رحب المندوبون باستمرار ممارسة عقد وفيما يتعلق  - 18
اجتماعات غير رسمية أو فيما بين الدورات. كما اقترحوا إتاحة فرصة لمكتب المراجعة واإلشراف ف: 

لبرنامج عمل  موحدزمن: توفير تقويم الصندوق للمساهمة ف: دورة يونيو/حزيران؛ وطلبوا من إدارة الصندوق 
، 2017هيئة مشاورات تجديد الموارد، والمجلس التنفيذي، ولجنت: مراجعة الحسابات والتقييم خالل عام 

 لضمان تنسيق المناقشات.

ذكر رئيس هيئة المشاورات أن إدارة الصندوق ترحب بتعليقات أعضاء هيئة المشاورات ف: أي وقت خالل  - 19
 وأنه يمكن إعالن التعهدات أيضا ف: أي وقت خالل المشاورات.العملية، بما ف: ذلك بين الدورات، 

 البيانات الختامية -دال

على قيادته ، السيد كانايو نوانزي، لرئيس المنتهية مدتهعبر المندوبون ورئيس هيئة المشاورات عن تقديرهم ل - 21
جميع مساعيه تمنوا له التوفيق ف: كما ة ألعضاء الصندوق. كرسوعلى خدمته الم زة للصندوقالبار 

 المستقبلية.
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عمل ومواضيع هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد  دورات وخطة
 الصندوق

من اتفاقية إنشاء الصندوق على أن يقوم مجلس المحافظين دوريا باستعراض الموارد  3، البند 4تنص المادة  - 1
موارد الصندوق ف:  مدى كفايةبهدف السماح باستعراض و  .لضمان استمرار عملياته ،للصندوق المتوفرة

استعرض  ،2018ديسمبر/كانون األول  31الوقت المالئم قبل انتهاء فترة التجديد العاشر للموارد ف: 
إنشاء  مشروع قرار، 2016المجلس التنفيذي ف: دورته الثامنة عشرة بعد المائة المنعقدة ف: سبتمبر/أيلول 

وقرر عرض القرار كما هو وارد ف:  .لصندوقهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد ا
بشأنه على مجلس المحافظين للمصادقة عليه ف:  ، مع توصيات المجلس التنفيذيGC 40/L.6الوثيقة 

مع منسق: القوائم وأعضاء المجلس وبعد إجراء مشاورات دورته األربعين. وبانتظار تبن: هذا القرار 
هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد لولى لدورة األلحضور اة دعو الالتنفيذي، أرسل رئيس الصندوق رسائل 

مع  ،ف: مقر الصندوق، 2017شباط فبراير/ 17و 16الت: ستعقد يوم: الحادي عشر لموارد الصندوق 
 لفترة التجديد العاشر للموارد. ةاستعراض منتصف المد

، سوف تعقد دورات هيئة 2019الحادي عشر للموارد حيز النفاذ بحلول عام  ولضمان دخول التجديد - 2
هيئة توصياتها إلى الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين الت: ال، وسوف ترفع 2017المشاورات عام 
. ويتوقع أن تكون دورة تنظيمية وثالث دورات أساسية كافية الستكمال مفاوضات 2018ستعقد ف: عام 

للموافقة على التواريخ التالية  ةالدول األعضاء مدعو  وبناء عليه فإن .التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
 :الصندوق لدورات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد

 2017يونيو/حزيران  30-29الدورة الثانية: الخميس والجمعة، 

 2017أكتوبر/تشرين األول  20-19الدورة الثالثة: الخميس والجمعة، 

 2017ديسمبر/ كانون األول  15-14والجمعة،  الدورة الرابعة: الخميس

خطة العمل والمواضيع المقترحة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر كملحق ومرفقا بهذه الوثيقة  - 3
هيئة. وقد تم اختيار المواضيع المقترحة استنادا إلى تقدير النظر فيها أعضاء ك: ي ،لموارد الصندوق

والسياسات والممارسات واإلصالحات الت: ستكون  ،والتوجهات والمخاطر المتوقعةللتحديات والفرص 
ادي عشر لموارد الصندوق. كذلك تعكس هذه المواضيع أيضا المشاورات حمطلوبة لتحقيق أهداف التجديد ال

 والمناقشات غير الرسمية مع منسق: القوائم وأعضاء هيئة المشاورات. 
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خطة العمل والمواضيع المقترحة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد 
 الصندوق

 (2017يونيو/حزيران  30-29الدورة الثانية )
 بشأن التنمية المستدامة. 2030التطلع قدما: الصندوق في سياق جدول أعمال 

بشأن  2030، وعلى خلفية جدول أعمال 2025-2016استنادا إلى اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة  - 1
ستوفر إدارة الصندوق استعراضا لالستثمارات المطلوبة لتمكين أصحاب الحيازات  ،التنمية المستدامة

على و  .ويذوالحد من الفقر واألمن الغذائ: والتغ إلسهام بصورة أفضل ف: التنمية االقتصاديةمن االصغيرة 
. كذلك ستصف إدارة الصندوق أيضا فرضية قيمة الصندوق وميزته 2030لتنفيذ جدول أعمال نحو أعم،

 ادي عشر للموارد.حوتقترح النطاق اإلجمال: لعمل الصندوق خالل فترة التجديد ال ،النسبية

 العمل وبرنامج العمل لفترة التجديد الحادي عشر للموارد نموذج
 ،ادي عشر للمواردحنموذج عمل الصندوق ف: فترة التجديد ال كيف تقترح تعزيزستوضح إدارة الصندوق  - 2

ضفاء زيادة أكبر على فعالي ،لسياقات القطريةمع ابهدف مواءمة العمليات بصورة أفضل   ،ة الصندوقوا 
الريف: المستدام والشمول:. وف: هذا السياق سيتم تحديد العديد من المنتجات والنهج محفز للترويج للتحول ك

لضمان الحد األمثل من الكفاءة والقيمة المتحققة مقابل المال المنفق خالل  ،واألدوات التشغيلية مع خطط
 فترة التجديد الحادي عشر للموارد.

بما ف:  ،العمل لفترة التجديد الحادي عشر للموارد اإلدارة أيضا اسقاطات برنامجتعرض وبصورة مترادفة س - 3
 ،ذلك عدد المشروعات وتوزيعها الجغراف:، ومجاالت تركيز المنح استنادا إلى الطلب على تمويل الصندوق

 .االستيعابية ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء ةقدر الو 

 ،ربة الالمركزية في الصندوقلتجعرض يقدمه مكتب التقييم المستقل عن التقييمين المؤسسيين 
 ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 ةالقطري اتلسياقمع امواءمة عمليات الصندوق 
 المتباينة المرتبطة باالستثمار ف: زراعة أصحاب الحيازات صسوف تصف إدارة الصندوق التحديات والفر  - 4

وكيف يمكن التطرق  ،ل الت: تعان: من أوضاع هشةخالصغيرة ف: البلدان األقل دخال، والبلدان متوسطة الد
والتطرق لألسباب  ،لهذه التحديات والفرص ف: سياق نظام تخصيص الموارد على أساس األداء والالمركزية

وتحديد  ،نهج واألدوات الجديدةالجذرية للهجرة. وسيتم تحري دور الصندوق وميزته النسبية والمنتجات وال
 مة الصندوق للسياقات القطرية المخصوصة.ءالموارد وطرائق القياس لزيادة مال

 الرفع المالياالستراتيجية المالية و 
تجديد  سوف تقترح إدارة الصندوق استراتيجية مالية لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، تتضمن هدف - 5

وقاعدة  ،نتيجة لتبن: إطار القدرة على تحمل الديون ،ول الديون ومدفوعاتهاتعويض عن أصوال ،الموارد
موارد متنوعة وخيارات تمويل جديدة. وسيتم صياغة هيكلية مالية جديدة تمكن من تزويد الصندوق بصورة 
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الرفع معدالت ل امصادر تمويل جديدة. وستوفر إدارة الصندوق أيضا تقدير إلى لوصول بما يلزم لأفضل 
 مة ف: سياق االستدامة المالية للصندوق.ئالمال مال:ال

 استعراض وضع إطار القدرة على تحمل الديون 
على األجل ستدامة المالية للصندوق االمل الديون وتبعاته على حإدارة الصندوق إطار القدرة على تستحلل  - 6

 هذا اإلطار.بهدف تحديد النهج البديلة لضمان التعويض عن المدفوعات ذات الصلة بالطويل 

 مشروع قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
. وسيعكس هذا القرار عند لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاستعرض إدارة الصندوق مشروع قرار  - 7

ونتائج مداوالت هيئة المشاورات الخاصة  ،استكماله فحوى تقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
لموارد الصندوق وااللتزامات الت: ستف: بها اإلدارة خالل فترة التجديد الحادي عشر  بالتجديد الحادي عشر

 .الت: تحكم مساهمات التجديد الحادي عشر للموارد الشروطللموارد و 

 (2017أكتوبر/ تشرين األول  20-19الدورة الثالثة )
 إطار قياس النتائج في فترة التجديد الحادي عشر للموارد

لضمان استمرار مالءمته  ف: الصندوقالمتطورة إلطار قياس النتائج  يةالصندوق الهيكلستستعرض إدارة  - 8
 ف:مع األخذ بعين االعتبار التطورات  ،واتساقه مع أهداف التنمية المستدامة واإلطار االستراتيج: للصندوق

داد نهج وأهداف وستفض: هذه العملية إلى إع .أطر النتائج المؤسسية للمؤسسات المالية الدولية األخرى
تتسق مع نظرية التغيير الت:  ،جديدة مشذبة لقياس النتائج ف: سياق مشاورات التجديد الحادي عشر للموارد

والت: تنص صراحة على الروابط بين أنشطة الصندوق ومخرجاته  ،طرحها اإلطار االستراتيج: للصندوق
صول بحيث تؤدي إلى تحقيق التوازن األمثل بين تم إدارة هذه العملية حسب األتوأولوياته االستراتيجية، وس
 بساطة اإلطار وشموليته.

 ادي عشر للموارد حاإلطار المالي والتصورات المالية للتجديد ال
استنادا إلى  ،تعرض إدارة الصندوق التصورات المالية المختلفة لتمويل التجديد الحادي عشر للموارد سوف - 9

 ، كمامنهجية متفق عليها. وستستند هذه التصورات إلى األنماط المختلفة لمساهمات الدول األعضاء
 الضرورية للوصول إلى برنامج القروض والمنح المستهدف. الرفع المال:تعرض معدالت س

 فترة التجديد الحادي عشر للموارد المطبقة في استخداماتأسعار الصرف الفعالة 
 لمواردتعرض إدارة الصندوق أسعار صرف العمالت الت: تستخدم أثناء فترة التجديد الحادي عشر سوف  - 10

 الصندوق، كذلك سيتم توفير استعراض لتحركات سعر الصرف وأثرها على التجديد الحادي عشر للموارد.

 تعميم التغذية والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ
ف:  أبعادهالتعزيز  سية بشأن التغذية والتمايز بين الجنسين وتغير المناخمات مؤسالتز اعقدت إدارة الصندوق  - 11

تتلخص ف: أن استثمارات الصندوق ستكون فوأما مقولة هذه االلتزامات  .األنشطة االقتصادية للصندوق
غ إذا كانت أكثر مراعاة لهذه األولويات الجوهرية الشاملة. وسوف تقوم إدارة الصندوق باإلبال ،أفضل وأذكى

خالل هيكلية مؤسسية مستجيبة بما ف: ذلك من  ،عن تعميم هذه األولويات ف: عمليات الصندوق اإلقراضية
تصميم لتعزيز ولويات الثالث. وسوف تقترح إدارة الصندوق نهجا تفاعليا اق بين هذه األستبن: على االت
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. وسيتم إيالء كلهاهذه المجاالت  ف:نحو تحقيق مخرجات إيجابية يتجه وعات المستقبلية وتنفيذها المشر 
والشباب والسكان  النساءاهتمام كبير إليجاد وحدة جديدة للتحول الريف: الشمول: تركز على تمكين 

مات والمخرجات اإليجابية المبرمة بموجب كل مجال ااألصليين، مما سيؤدي بدوره إلى دعم إيصال االلتز 
 من هذه المجاالت الشاملة.

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وشركاء التنميةو  : القطاع الخاصكاتاشر الاستقطاب 
بتركيز  ،وتلك الت: تقودها البلدان المؤسس:على المستوى  ف: إرساء الشراكاتاإلدارة نهجها  سوف تناقش  - 12

ون مخصوص عل استقطاب المزيد من االستثمارات من القطاع الخاص والتعاون بين بلدان الجنوب والتعا
كات فعالة مع الجهات اسيتم إيالء تركيز قوي على الحاجة لشر  ،2030الثالث:. وف: سياق جدول أعمال 

 ف: روما والمؤسسات المالية الدولية. اآلخرتيناإلنمائية الفعالة االخرى، بما ف: ذلك التعاون مع الوكالتين 

 المعدل.مع مشروع القرار لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق امسودة تقرير 
 لمواردتوجز إدارة الصندوق الفرص والتحديات الت: نوقشت خالل مشاورات التجديد الحادي عشر سوف  - 13

ركيز ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد. وسوف وتوضح مسوغ الموضوع الشامل ومجاالت الت ،الصندوق
طار معدل  ،مع إطار مال: ،لإلجراءات وااللتزامات الت: سيتم إبرامها اتعرض إطار   قياس النتائج.لوا 

 (2017ديسمبر/ كانون األول  15-14الرابعة ) الدورة
 التقرير النهائي للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

دارة نسخة معدلة من تقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، استنادا إلى التغذية اإلسوف تعرض  - 14
الراجعة من الدورة الثالثة والتعليقات المستلمة على المنصة التفاعلية للدول األعضاء ف: الصندوق، 

 .والمشاورات الثنائية مع الدول االعضاء 

 لقرار التجديد  النهائي المشروع

 تعهدات التجديد الحادي عشر للموارد
 الدعوة إلى الدول األعضاء لإلعالن عن تعهداتهم للتجديد الجادي عشر لموارد الصندوق. توجهس - 15

 
 
 


