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الخاصة : الدورة الثانية لهيئة المشاورات موجز رئيس هيئة المشاورات
 عشر لموارد الصندوقحادي بالتجديد ال

 مقدمة -أوال

دارة الصندوق وموظفوه، ا -1 جتمع أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وا 
ف: الدورة الثانية لهيئة  2017يونيو/حزيران  30و 29ومراقبون، وضيوف ف: مقر الصندوق ف: روما يوم: 

 المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 

التطلع قدما: الصندوق ف: سياق جدول ( 1الوثائق التالية الت: أعدتها إدارة الصندوق: )وتم استعراض  -2
ديد الحادي عشر للموارد جف: فترة التتعزيز نموذج عمل الصندوق ( 2؛ )للتنمية المستدامة 2030أعمال 

االستراتيجية ( 4؛ )زيادة مواءمة عمليات الصندوق مع السياق القطري( 3؛ )إليصال األثر على نطاق واسع
إطار القدرة على تحمل الديون ف:  استعراض( 5؛ )ديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعدهالمالية للتج

  .مشروع قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق( 6؛ )الصندوق ومقترح بشأن نهج مستقبل:

التقييمين المؤسسيين لنظام أن كما تم أيضا تقديم عروض من قبل مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق بش -3
مكتب من قبل تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الصندوق، ولتجربة الالمركزية ف: الصندوق، و 

 القطرية للصندوق. بشأن المكاتب ةعن نتائج المراجعة األخير المراجعة واإلشراف ف: الصندوق 

 موجز المناقشات -ثانيا
 األعمالالكلمات االفتتاحية واعتماد جدول  

ورئيس الصندوق، قدم أعضاء القوائم ألف وباء  ات الخارج:ر رئيس هيئة المشاو لعقب الكلمات االفتتاحية  -4
مقدمين ، بيانا مشتركا بين القوائم، تجديد موارد الصندوقهيئة مشاورات خاصة بألول مرة ف: دورة ل –وجيم 

تركا حيال الكثير من القضايا الت: تتعلق دليال هاما على دعم الدول األعضاء القوي للصندوق وموقفا مش
  بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ومن ثم اعتمد األعضاء جدول األعمال دون تعديل.

 للتنمية المستدامة 2030التطلع قدما: الصندوق في سياق جدول أعمال 

يعمل التحول الريف: المستدام والشمول: وبعرض إدارة الصندوق. وأقر األعضاء بأن  ثيقةرحب األعضاء بالو  -5
ذات دور حاسم تؤديه ف: ف: تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الصندوق مؤسسة فريدة  محركةقوة ك

 ".عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركبالقيام بذلك، وف: "

االتجاهات دعم قة، وانضموا ف: كما وردت ف: الوثي الميزات النسبية الخاصة بالصندوقوأقر األعضاء ب -6
الشاملة للصندوق، والحاجة إلى تعزيز كيفية تعبئة الصندوق لموارده، وتخصيصها،  االستراتيجية

وفرضية القيمة الت:  سبيةزيادة شحذه لوصف ميزته النواستخدامها. كما حث األعضاء الصندوق على 
لمساهمته ف: ان المقترضة و لقدرته على تعبئة الموارد المحلية من البلد ، وعلى تفصيله بوضوحيضيفها

 أهداف وغابات التنمية المستدامة المحددة. 
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وأّيد األعضاء عزم الصندوق على االستمرار ف: تعزيز تركيزه على المناخ، والتغذية، والمساواة بين الجنسين  -7
 وتمكين المرأة. وعلى وجه التحديد، رحب األعضاء بعزم رئيس الصندوق على تكثيف دعم الصندوق لشباب

تركيز  اإلبقاء علىبقضية الهجرة. وحث األعضاء الصندوق على ضمان  همشيرين إلى روابطالريف، 
 جة، باإلضافة إلى حيازة األراض:، والقطاع الخاص.منتواضح على األنشطة وسبل العيش ال

 التقييمان المؤسسيان لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق، ولتجربة الالمركزية في
ديد الحادي ز نموذج عمل الصندوق في فترة التجالصندوق، ومراجعة المكاتب القطرية للصندوق، وتعزي

   عشر للموارد إليصال األثر على نطاق واسع، وزيادة مواءمة عمليات الصندوق مع السياق القطري

والعروض، وعبروا عن دعمهم العريض للركائز األربع المقترحة من أجل فترة  ثائقرحب األعضاء بالو   -8
-دمت بيانات من قبل كل من القائمة ألف، والقائمة الفرعية جيم. وق  الحادي عشر لموارد الصندوقالتجديد 

 . 2-، والقائمة الفرعية جيم1

الطموحة للنمو ف: رة الصندوق إدالرؤية بوجه عام ن تقديرهم ع األعضاء أعرب، مواردال تعبئةبشأن   -9
أيضا على توخ: الحذر ف: ضوء القيود  واحث غير أنهم،  القروض والمنح هبرنامج عمل الصندوق وبرنامج

التجديد  عالوة على تزايد قوة الدوالر األمريك: منذ عقد مشاورات والموارد، ،والقدرات ،المحتملة على الطلب
عضاء . وأشار األالمتوقعاألثر و  وصولوال الطلب مدى وطلبوا مزيدا من المعلومات عن العاشر للموارد.

  .على تحمل الديون لمقترضيناقدرة أيضا إلى أهمية النظر ف: 

التمويل  ستقطابال زمعمزيد من التفاصيل عن النهج المال وفيرت وطلب األعضاء من إدارة الصندوق -11
البلدان ، وال سيما ف: كوماتوالح ،والقطاع الخاص ،لمالية الدوليةالمشترك، بما ف: ذلك من المؤسسات ا
كات مع عضاء الصندوق على مواصلة تعزيز الشراأل. وحث االمتوسطة الدخل من الشريحة العليا

خرى. ألمم المتحدة األت االووكا ،ت الت: تتخذ من روما مقرا لهاالكاو لوااألخرى،  المؤسسات المالية الدولية
الدورة إلى الت: ستقدم و  شراكةقة المتعلقة بالثيل ستعالج ف: الو أن هذه المسائ الصندوق إلى رةإدات أشار و 
 .2017تشرين األول /كتوبرثالثة لهيئة المشاورات ف: أال

بالتركيز على أفقر البلدان  الصندوق إدارةعضاء عن تقديرهم اللتزام ألأعرب ا، بشأن تخصيص الموارد -11
 ،أغلبية موارده على البلدان المنخفضة الدخلز يركتلصندوق ل ه ينبغ:فقرا، واتفقوا على أن سكانوأشد ال

ا ف: نخرطالصندوق م بقىعتراف بالحاجة إلى أن يال، مع االبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياو 
ف:  50خصيص التزامات ت بقاء علىورحب األعضاء باإل .البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا

ف: المائة  30-25ف: المائة ألفريقيا جنوب الصحراء، باإلضافة إلى تقديم  45المائة من الموارد ألفريقيا، و
مجموعات وارد اإلجمالية لجميع ممع استهداف زيادة ال، الت: تعان: من أكثر األوضاع هشاشةللبلدان 
 .البلدان

أساس على لنظام تخصيص الموارد  ف: الصندوق المستقلنتائج تقييم مكتب التقييم ب علمااألعضاء  حاطوأ -12
لمجلس التنفيذي ا دورةأساس األداء ف: على تخصيص الموارد منقح لنظام ل المتوقع عتماداالو  ،األداء

نظام تخصيص الموارد ف: إعادة النظر ينبغ:  هأن إلى األعضاء أشار. و 2017/أيلول سبتمبرف:  للصندوق
د العديد من األعضاء االقتراح الداع: إلى : عشر لموارد الصندوق. وأيّ ثانتجديد الال لفترةأساس األداء على 
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، البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنياو  ،ف: المائة من الموارد للبلدان المنخفضة الدخل 90تخصيص 
  غياب الوصول اآلمن إلى الموارد المقترضة. :هذا النهج ف مضامينف: حين أعرب البعض عن قلقهم إزاء 

وغير  ،ستند إلى معايير شفافةتأن  شرط جة إلى االنتقائية القطرية، ولكنعموما على الحاعضاء األفق توا -13
عدد البلدان، وال سيما فيما يتعلق بالبلدان المنخفضة ل بالنسبة تقييدة ف: المفرطكون تتمييزية، ودون أن 
 .أشد األوضاع هشاشةوالبلدان الت: تعان: من ية الصغيرة النامية، الدخل، والدول الجزر 

 بشأن "القيام بالتنمية بشكل مختلف"، وزيادةعضاء مقترحات إدارة الصندوق األأيد ، بشأن استخدام الموارد -14
الصرف، والتركيز على تحقيق النتائج وقياسها، ولكنهم حثوا على زيادة للتأخيرات ف: والتطرق ، الرشاقة

أشد األوضاع والبلدان الت: تعان: من  ،النامية الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة استيعابتمام بالها
مزيدا من المعلومات عن  الصندوق، إدارةالمقترح. وطلب األعضاء، وقدمت  عملف: نموذج ال هشاشة

 .مبادرة التميز التشغيل: من أجل تحقيق النتائج

على تسريع الالمركزية،  الصندوق رئيسعزم حاطوا علما بوأ ،القطري األقوىوأقر األعضاء بفوائد الحضور  -15
المترتبة على التكاليف. وأيد األعضاء المزيد من  مضامينالمخاطر والالصندوق من إدارة ذروا ح ملكنهو 
دان ، بما ف: ذلك السياسات على المستوى القطري، وبناء الشراكات، والتعاون بين بلغير اإلقراض: نخراطاال

 رفة.الجنوب والتعاون الثالث:، وتقاسم المع

مزيد من التفاصيل عن اإلطار االنتقال: المقترح، والمنتجات الصندوق، الإدارة وطلب األعضاء، وقدمت  -16
   .اتإعداد المشروع رفق، ومالمبتكرة مثل اإلقراض المستند إلى النتائج

وشجعوا طار الفعالية اإلنمائية إلعضاء عن دعمهم ألأعرب ا، بشأن تحويل الموارد إلى نتائج إنمائية -17
نمائية. ورحب إلوتحسين نتائجه ا ،دلةأللى اإ مستندةالقرارات ال صنعالصندوق على مواصلة جهوده لتيسير 

   بالشفافية التامة. الصندوق إدارةاألعضاء بالتزام 

 ديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعدهتراتيجية المالية للتجاالس

لتنويع مصادر تمويل  الصندوق إدارةلعروض، وأعربوا عن دعمهم لجهود وا ثائقرحب األعضاء بالو  -18
المزيد من االقتراض  تحريوجعل االقتراض جزءا ال يتجزأ من اإلطار المال:، بما ف: ذلك  ،الصندوق
طار قروض الشركاء الميسرةو  ،السيادي يرهم لتأكيد عضاء عن تقدأل. وأعرب ااالقتراض من األسواقو  ،ا 
 بقىعلى أن تجديد الموارد سي واعلى أن الصندوق سيبقى صندوقا، وليس مصرفا، وشددالصندوق إدارة 

  ستراتيجية المالية للصندوق.الأساس ا

لتجديد الحادي عشر لموارد ل بالنسبة قروض الشركاء الميسرةو أهمية االقتراض السيادي  إلى وبالنظر -19
لموارد  ق خالل فترة التجديد الحادي عشراسو قتراض من األلال المحتملالغياب الصندوق، ف: ظل 

ة ف: تطوير فرص االقتراض السيادي، وأن يباقتستكون اأن  على الصندوق إدارة، حث األعضاء الصندوق
ف: أعقاب الندوة التقنية المزمع عقدها ف: ، قروض الشركاء الميسرةإطار  لوضعزمنيًا واضحًا  حداتقترح 

. بدالاالستتموز. وأشار األعضاء إلى أن اإلطار ينبغ: أن يضمن اتخاذ تدابير لتجنب مخاطر يو/يول 11
  تباع نهج استراتيج: لتعبئة الموارد التكميلية.ال الحاجةأشاروا أيضا إلى  كما
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مل لمراعاة بنود عبشكل أوسع تفصيلها  واق، وطلباسو بخارطة طريق االقتراض من األ األعضاء رحب -21
واإلشارة الى نقاط القرارات الهامة الت: يتوجب على المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين  هامة،إضافية 
وف: حين أشار األعضاء أنه من غير المحتمل لالقتراض  وحذر. صيفعلى اتباع نهج ح واوحثاتخاذها، 

اإلدارة على المض: نهم حثوا ل التجديد الحادي عشر للموارد، إال أخالمن األسواق أن يكون قابال للتطبيق 
وطلب األعضاء معلومات  ف: العمل التحضيري ف: مسعى لتطبيقه ف: فترة التجديد الثان: عشر للموارد.

 لموارد سيكون ضروريا لتحقيق هذا التصنيف.ل ا قويا، وأقروا بأن تجديدAAAتصنيف عن متطلبات تحقيق 
لجاهزية الصندوق لالقتراض  ضجراء استعراورحب األعضاء باقتراح تفويض اإلدارة لمؤسسة مالية دولية إل

 Fondo ؤسسةلمق اسو األ منأن تجربة االقتراض الناجحة  وتمت اإلشارة إلى من األسواق الرأسمالية. 

Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)   :الالتينية تعتبر  مريكا أف
   .الصندوق نظر فيهك: يمثاال واعدًا 

أهداف تجديد الموارد، شدد آخرون على أهمية  وضعحث بعض األعضاء على توخ: الحذر ف: وف: حين  -21
جدول ل ألهاف التنمية المستدامة زيادة الدعم المقدم إلى الصندوق زيادة كبيرة بالنظر إلى الطابع الملح

 التجديد الحادي عشر الضوء على أن البرامج الت: تمول ف: إطارالصندوق إدارة . وسلطت 2030 أعمال
بر جهد كل أبذاألعضاء على  ت، وحث2030 عام ستكون حاسمة ف: تحقيق جدول أعمال لموارد الصندوق

   لتحقيق نجاح التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ممكن

مزيدا من المعلومات عن احتياجات الصندوق ف: مجال بناء القدرات لتنفيذ االستراتيجية  األعضاء طلبو  -22
تأثير السيناريوهات المتنوعة كيفية  ات حولتنبؤ استراتيجيات اقتراض مختلفة، و  عابتا كاليفمالية، ومقارنة تال

حث األعضاء أيضا على التطوير الكامل لسياسات إدارة المخاطر كما  لصندوق.ل :مالرأسال الهيكلعلى 
. وأكدت إدارة الصندوق بأن اتفاقية إنشاء الصندوق الحالية تضمن أن الدول األعضاء لن تتعرض وقدراتها

 : تحديد المسؤولية القانونية(.3من المادة  3ف: ظل خيارات االقتراض المتنوعة )البند قانونية ألي مسؤولية 

الته باالستراتيجية المالية ، مع االعتراف بصنتقال:طار االاإلالمزيد من المعلومات عن األعضاء طلب و  -23
 قراض وتصنيفات الدخل القطري.دة النظر ف: الروابط بين شروط اإلعاإلأيضًا فرصة  واللصندوق، وطلب

  .  دللموار  عشرالتجديد الحادي من عملية مشاورات  ءاالنتقال: كجز طار اإلوطالب بعض األعضاء بمناقشة 

 الصندوق ومقترح بشأن نهج مستقبلياستعراض إطار القدرة على تحمل الديون في 

 م، ولكنهالصندوق إدارةالديون على النحو الذي اقترحته  اإلبقاء على إطار القدرة على تحمل األعضاء أّيد -24
أنه ينظر إليه على أنه يضر بأشد البلدان إلى  ، نظرانهج المقادير المعدلةعن التغيير المقترح ف:  واتساءل

طار إلقة اثيتقديم مقترح منقح ف: و الصندوق دارة إعضاء من أل. وطلب االديونعرضة إلجهاد فقرا وأكثرها 
ول. وينبغ: ألالمال: ف: الدورة الثالثة لمشاورات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ف: أكتوبر/تشرين ا

اثلة، وأن هج الحالية إلطار القدرة على تحمل الديون ف: المؤسسات المملالقتراح المنقح أن ينظر ف: الن  
  .أشد البلدان ضعفا ةقباعميعالج الشواغل المتعلقة بزيادة التعويضات، وأن يتجنب 
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أعرب األعضاء عن تقديرهم للفرصة المتاحة الستعراض مشروع القرار ف: هذه المرحلة المبكرة وطلبوا تقديم  -25
اتفاقية  ت مقترحة علىتعديالل ، بما ف: ذلك الحاجة الصندوق إدارةالت: قدمتها و  ،عدد من التوضيحات

، وادراج عنصر المنحة ف: قروض الشركاء لصندوق سلطة االقتراض من األسواقعط: اتإنشاء الصندوق 
التعامل مع الفجوة الهيكلية، و  إزالةكما تساءل األعضاء عن  ل اإلضاف:.كنمط من التمويالميسرة 

، ودور المجلس التنفيذي ف: صندوقالالتجديد الحادي عشر لموارد ف: همات التكميلية غير المقيدة المسا
تعليقات الصندوق إدارة تعكس وف أسعار الصرف. وس مع عاملالتق، و اسو الموافقة على االقتراض من األ

  األعضاء ف: التنقيح القادم لمشروع القرار.

 البيانات الختامية

 .رئيس هيئة المشاورات قدمهوموجز  ،أدلى به رئيس الصندوقة ببيان ختام: دور اختتمت ال -26


