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المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد دورات وخطة عمل ومواضيع هيئة 
 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 ا دعوةالالتنفيذي، 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  ،ت والمخاطر المتوقعةللتحديات والفرص والتوجها
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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لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد خطة العمل والمواضيع المقترحة 
 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  .ويذإلسهام بصورة أفضل ف: التنمية االقتصادية والحد من الفقر واألمن الغذائ: والتغمن االصغيرة 
قيمة الصندوق وميزته . كذلك ستصف إدارة الصندوق أيضا فرضية 2030لتنفيذ جدول أعمال نحو أعم،

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

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

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

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

بما ف:  ،اإلدارة أيضا اسقاطات برنامج العمل لفترة التجديد الحادي عشر للمواردتعرض 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 

 ،لتجربة الالمركزية في الصندوقعرض 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  صالفر سوف تصف إدارة الصندوق التحديات و  - 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  ،للهجرة. وسيتم تحري دور الصندوق وميزته النسبية والمنتجات والنهج واألدوات الجديدةالجذرية 
 مة الصندوق للسياقات القطرية المخصوصة.ءالموارد وطرائق القياس لزيادة مال

 الرفع المالياالستراتيجية المالية و 
تجديد  عشر للموارد، تتضمن هدفسوف تقترح إدارة الصندوق استراتيجية مالية لفترة التجديد الحادي  - 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 اة. وستوفر إدارة الصندوق أيضا تقدير مصادر تمويل جديدإلى لوصول بما يلزم لأفضل 
 مة ف: سياق االستدامة المالية للصندوق.ئالمال المال:

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

 النهج البديلة لضمان التعويض عن المدفوعات ذات الصلة بهذا اإلطار.بهدف تحديد الطويل 

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

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

 .الت: تحكم مساهمات التجديد الحادي عشر للموارد الشروطللموارد و 

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

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

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

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

 ادي عشر للموارد حاإلطار المالي والتصورات المالية للتجديد ال
استنادا إلى  ،تمويل التجديد الحادي عشر للمواردتعرض إدارة الصندوق التصورات المالية المختلفة ل 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

 ة التجديد الحادي عشر للمواردفتر  المطبقة في استخداماتأسعار الصرف الفعالة 
 لمواردسوف تعرض إدارة الصندوق أسعار صرف العمالت الت: تستخدم أثناء فترة التجديد الحادي عشر  - 10

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

 المناختعميم التغذية والمساواة بين الجنسين وتغير 
ف:  أبعادهالتعزيز  مات مؤسسية بشأن التغذية والتمايز بين الجنسين وتغير المناخالتز اعقدت إدارة الصندوق  - 11

تتلخص ف: أن استثمارات الصندوق ستكون فوأما مقولة هذه االلتزامات  .األنشطة االقتصادية للصندوق
لشاملة. وسوف تقوم إدارة الصندوق باإلبالغ إذا كانت أكثر مراعاة لهذه األولويات الجوهرية ا ،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 ا وعات المستقبلية وتنفيذهالمشر 
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 
 المجاالت الشاملة.من هذه 

 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

مخصوص عل استقطاب المزيد من االستثمارات من القطاع الخاص والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 
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

التجديد الحادي عشر للموارد. وسوف ركيز ف: فترة 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

رير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، استنادا إلى التغذية دارة نسخة معدلة من تقاإلسوف 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

 
 
 


