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  بالتجديد التاسع للموارد  موجز أدلى به رئيس هيئة المشاورات الخاصة
 وإدارة الصندوق وبعض ، أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقاجتمع -1

، بمناسبة انعقاد 2011تشرين األول / أكتوبر25 و24 ومراقبون في روما، إيطاليا، في الفترة ه،موظفي
لدورة استعراض تم أثناء هذه ا. الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لمواد الصندوق

 وهي وثيقة بين دورتي هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ،الوثائق التالية التي أعدتها إدارة الصندوق
 ،)تشرين األول/ أكتوبر23التي عقدت بشأنها أيضا جلسة تقنية غير رسمية بتاريخ (التاسع للموارد 

ب التجديد الثامن والمقترحات لفترة لتقدم المحرز بموجا: تحقيق الكفاءة في الصندوق بهدفواإلدارة 
لفترة ل قياس النتائج وإطار ،نموذج عمل الصندوقفي  وبـ الجنبلدانوالتعاون بين ع، ـالتجديد التاس

 ومشروع قرار التجديد ،تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد ومسودة، 2015 – 2013
ألولية، سلط رئيس الصندوق الضوء على الطلب الكبير وفي مالحظاته ا. التاسع لموارد الصندوق

بهدف والحاجة الملحة الستثمار طويل األمد في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية 
وشكر أعضاء .  المتمثل في استئصال الفقر والجوع لأللفيةتحقيق الهدف األول من األهداف اإلنمائية

ضمان نجاح التجديد التاسع لندوق، وحثهم على التعهد بمساهمات قوية  للصالمستمرالهيئة على دعمهم 
 .للموارد

   وثيقة بين دورتي هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد-ألف 

 قدمها وعن التأكيدات التي ، عن تقديرهم للتوضيحات العديدة التي وفرتها الوثيقةأعضاء الهيئة أعرب -2
 .لصندوقلنموذج المالي المراجع الخارجي بشأن ال

وقد تمت المصادقة بصورة واسعة على مقترحات إدارة الصندوق لتنفيذ نهج التدفقات المالية المستدامة  -3
 ثاال واعتبروه م،2013كانون الثاني / الذي سيدخل قيد التنفيذ الكامل بدءا من يناير،في اإلدارة المالية

 .لتحرك هام صوب أفضل الممارسات

ة ألف بشدة على مواءمة شروط اإلقراض التيسيرية للغاية التي يتبعها الصندوق مع تلك صادقت القائمو -4
ة الدولية للتنمية، في حين شعر أعضاء القائمة جيم بأنهم ال يمتلكون المعلومات الكافية المتبعة في المؤسس

وضيح حول هذه للحكم على أثر التغييرات المقترحة على بعض البلدان المحددة، وطلبوا مزيدا من الت
 قرار على أن يعقب ذلكتحويل هذه المسألة إلى المجلس التنفيذي ب فقد أوصوا ،عالوة على ذلك. المسألة

 .النصيحةهذه يتخذه مجلس المحافظين، ووافقت اإلدارة على األخذ ب

أعضاء القائمة ألف، وافقت اإلدارة على عرض مقترح على المجلس التنفيذي بعض وبناء على طلب من  -5
للنظر فيه قبل التجديد العاشر للموارد حول آلية التعامل مع التعويض عن المبالغ المتنازل عنها من 

وطلب .  تبني إطار القدرة على تحمل الديون، بدءا من فترة التجديد العاشرالناتجة عنأصول القروض 
 .بعض األعضاء أيضا النظر في توفير الحوافز لتسريع إعادة السداد
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  رة بهدف تحقيق الكفاءة في الصندوقاإلدا  -باء 

 بموجب 2009الهيئة بالجهود التي تبذلها اإلدارة والتقدم المحرز في تعزيز الكفاءة منذ عام رحب أعضاء  -6
 تعزيز أداء الصندوق  الرامية إلىجدول أعمال التغيير واإلصالح، ووفروا التوجيه حول المقترحات

ه لكذلك فقد رحب األعضاء بالتقييم المؤسسي المخطط . ارد في فترة التجديد التاسع للموبصورة أكبر
 : للكفاءة في الصندوق، وفي هذا السياق أكدوا على ما يلي

 الذي يتطرق للكفاءة التشغيلية إضافة إلى الكفاءة ، نهج القيمة مقابل األموال المصروفةاتباعأهمية  •
 اإلدارية إليصال نتائج أفضل بالموارد المتاحة؛

 اإلجراءات التي سيتخذها الصندوق لزيادة الكفاءة في فترة التجديد التاسع ماهية تحديد الحاجة إلى •
للموارد بصورة مشتركة مع وكالتي األمم المتحدة األخرتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما، 

 واإلبالغ عن الوفورات المتحققة؛

 بما في ذلك من خالل الحاجة ألن يعمق الصندوق جدول أعمال إصالح موارده البشرية، •
المبادرات الجارية والجديدة المحتملة مع الهيئة الدولية للخدمة المدنية، كأن يكون الصندوق 

  الدفع على أساس األداء ضمن منظومة األمم المتحدة؛ رائدة في اتباع نهجمؤسسة

 لتوسيع حضوره القطري، أكد أعضاء الهيئة على أهميةوفي دعمهم القوي لخطط الصندوق  •
 التكاليف في إنشاء كفاءةضمان التفويض الكافي بالسلطات إلى الموظفين القطريين، وعلى 

 وتشغيل المكاتب القطرية للصندوق؛

وفي الوقت الذي رحب فيه أعضاء الهيئة بمؤشرات الكفاءة الجديدة المقترحة، إال أنهم شجعوا  •
 ؛2015-2013ة لفترلعلى تبني جملة أصغر من المؤشرات في إطار قياس النتائج 

وفي هذا السياق، طلب بعض أعضاء الهيئة أن يتم اإلبقاء على معدل الكفاءة الحالي في إطار  •
 ألغراض التقصي والمتابعة إلى أن يتم اكتساب ما يكفي من 2015-2013قياس النتائج للفترة 

 الخبرة في المؤشرات الجديدة؛

ب في الكفاءة في عمليات الهيئات  المجلس التنفيذي إمكانية تحقيق مكاسوجوب أن يتحرى •
 الرئاسية؛

قت في الصندوق لضمان مالءمته تصميم نظام اإلبالغ عن الول عناية خاصة إيالءالحاجة إلى  •
  وكفاءة استخدامه؛،للغرض المصمم له

 على إذا أخذنا بعين االعتبار المهمة النهائية للصندوق المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر، يتوجب •
صلة بين الموارد التي يستثمرها الصندوق واألشخاص الذين ال تحري تنمية مؤشر يرسم الصندوق

  .تمكنوا من الخالص من قبضة الفقر نتيجة لذلك

   التعاون بين دول الجنوب في نموذج عمل الصندوق–جيم 

بين لتعزيز دوره في الترويج للتعاون عبر أعضاء الهيئة  باإلجماع عن دعمهم لنهج الصندوق وخططه  -7
 وصادقوا على االقتراح بإنشاء وظيفة تنسيقية مؤسسية في الصندوق لضمان . الجنوب وتيسيرهبلدان
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 استراتيجي، ولضمان تعميمه في جميع البرامج بأسلوب الجنوب بلدان تحقيق التعاون بين إلىالسعي 
ن وجود الموارد وأكد أعضاء الهيئة على الحاجة إلى ضما. متينةالقطرية، وتأصيله في قاعدة دالئل 

، كما شجع أعضاء الهيئة  الجنوببلدانوالحوافز الكافية للموظفين للسعي إلى تحقيق التعاون بين 
وفيما يتعلق باألولويات المواضيعية، سلط بعض . الصندوق على الترويج لنماذج تتضمن التعاون الثالثي

 .ة وعلى انخراط الشباب في الزراعةأعضاء الهيئة الضوء على الحاجة إلى تعزيز نظم البحوث اإلرشادي

  2015-2013 قياس النتائج إطار –دال 

أثنى أعضاء الهيئة على إدارة الصندوق للتحسينات العديدة التي أدخلتها على إطار قياس النتائج في  -8
وفي حين أحاط األعضاء علما بالتعقيدات المنهجية، إال .  تقييم األثرعلى الواضح ولتركيزهالصندوق 

وأكد أعضاء .  أن يكون ريادياةاعتبروا أن عمل الصندوق على قياس األثر يحمل في طياته إمكانيأنهم 
اللجنة على أهمية ضمان بيانات خط األساس الكافية، والحاجة إلى السعي الحثيث إلرساء الشراكات مع 

اخلية على دعم المؤسسات المتخصصة في تقييم األثر، والحاجة إلى تعبئة موارد كافية لتطوير قدرة د
 .العمل في هذا المجال

كما تم حث إدارة الصندوق على استعراض آلياته لإلبالغ عن النتائج لهيئاته الرئاسية، وذلك بهدف  -9
 إيجازاًتجميع التقارير المتنوعة التي تعرضها اإلدارة من جهة، ومن جهة أخرى توفير عرض أكثر 

 على مستوى عال من صناع السياسات، اًمهور جيستهدفوأثر الصندوق على مدى الوقت، لنتائج 
 نتائج أنوأشارت اإلدارة إلى . والتوضيح بصورة أفضل الصلة بين الموارد المستثمرة والنتائج المتحققة

، سيساعد كال من المجلس التنفيذي واإلدارة على  التقييم المستقلمكتب تقييم الكفاءة المؤسسية الذي يجريه
 .الطلباالستجابة لهذا  

رات تهدف إلى تتبع األداء في مؤشاإلطار المقترح لقياس النتائج يتضمن أن ب علماً أعضاء الهيئة وأحاط -10
 ورحبوا بالتزام اإلدارة بتقدير مساهمة .مسائل التمايز بين الجنسين وتغير المناخب وتتعلقالدول الهشة، 

بر عن الرغبة في تعزيز إال أن بعض أعضاء الهيئة ع. الصندوق في تخليص الناس من قبضة الفقر
.  مستوى األداءتقسيم تصنيف المشروعات على أساساإلجراءات بصورة أكبر في هذه المجاالت، وعلى 

 إال أن بعض أعضاء الهيئة حث إدارة الصندوق على . المؤشراتكثرةفي حين حذر آخرون من مخاطر 
 وألزمت . لمؤشرات إدارة الحافظةبذل جهد أكبر لتحسين الكفاءة التشغيلية ولرفع األهداف الموضوعة

اإلدارة نفسها باستعراض كيفية اإللمام بهذه الطلبات واستيعابها على أفضل صورة ممكنة، سواء في 
 المساواةسياق إطار قياس النتائج نفسه، أو غيره من السياسات ذات الصلة، مثل السياسة المتوقعة حول 

 .بين الجنسين وتمكين المرأة

  رير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد مسودة تق–هاء 

عضاء الهيئة إدارة الصندوق على مسودة تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد، أشكر  -11
 . المخطط المقترح لالستعراض واالستكمال والمصادقةعنوعبروا عن رضاهم 

،  يتوجب التطرق إليها أو التوسع فيها أكثر في التقرير حول المواضيع والقضايا التيهمتوجهاتب أدلواكما  -12
قياس النتائج  والخطط الموضوعة لتعزيز ،ثل اإلصالحات في مجاالت إدارة الموارد البشرية والكفاءةم
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 بلدان والتعاون بين ، وتوسيع النطاق،والشراكاتواإلبالغ عنها، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
 . المعونة وفعالية،الجنوب

 مخرجات محددة لإلصالح لفترة التجديد التاسع يضعوقد دعا أعضاء الهيئة إلى أن يكون التقرير موجزا  -13
 كذلك فقد رحبوا .االلتزامات وفي متن التقرير، باإلضافة إلى مصفوفة يللموارد في الموجز التنفيذ

 للموارد كملحق الثامن التجديد المعقودة بموجببإدراج موجز عن التقدم المحرز في إيصال االلتزامات 
 .بهذا التقرير

مساهمات التجديد التاسع ل والمستويات المستهدفة التصورات المالية –واو 
  للموارد

 لفترة التجديد التاسع للموارد التي المنقحةشكر أعضاء الهيئة إدارة الصندوق على التصورات المالية  -14
 للتجديد التي يمكن النظر فيها، وأحاطوا علما بأسعار الصرف المقترحة جملة واسعة من الخيارات توفر

 . وصادقوا عليهاالتاسع للموارد،

الستثمار في زراعة أصحاب على اكما سلط أعضاء الهيئة الضوء على الحاجة الكبيرة والطلب الهائل  -15
 التنظيمية على إيصال  الصندوق يتمتع بالقدرةوأشاروا إلى أن ،الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية

 الرغبة اجتمعوا علىوفي حين أنهم . برنامج موسع للقروض والمنح في فترة التجديد التاسع للموارد
أو اإلبقاء عليه على   التجديد التاسع لموارد الصندوقلفترة القروض والمنح زيادة برنامج عملفي القوية 

رفوا بالتحديات التي ينطوي عليها ذلك، وأكدوا على  على األقل، إال أنهم اعتالثامننفس مستوى التجديد 
 .الحاجة ألن تقوم جميع الدول األعضاء من جميع القوائم ببذل جهد استثنائي مشترك في هذا المجال

تهم في التجديد التاسع للموارد اوأشار عدد من أعضاء الهيئة إلى استعدادهم لدعم زيادات هامة في مساهم -16
 توقعاتهم الخاصة باإلصالحات التي تتم تلبية المشترك، وشريطة أن مثل هذا الجهدضمن نطاق 

وأشار بعض األعضاء إلى أن مجرد زيادات مشابهة أو . ينتظرونها في فترة التجديد التاسع للموارد
 اتنتيجة ناجحة للغاية على ضوء الزيادعلى المساهمات في التجديد الثامن للموارد ستمثل متواضعة 

وحثّ بعض األعضاء اإلدارة على تحري . ديدات السابقة، والمعوقات المالية الحاليةالكبيرة في التج
 بتحر  اإلدارة لقيامبعضهم اآلخرج روو. إمكانية زيادة استخدام موارد الصندوق الداخلية للتجديد التاسع

ويلية جديدة  شريطة تحري أثر أية آلية تم، بالتشاور مع المجلس التنفيذي للتمويلعن موارد جديدةنشط 
 على تحري أكبر دعم مالي ممكن من وحثّ األعضاء بعضهم البعض .على هيكل تسيير الصندوق

وقد التزم رئيس الهيئة وإدارة الصندوق بمساعدة . هذا التجديدلعواصمهم لتحقيق أكبر مستوى مستهدف 
 إنجاح التجديد التاسع السادة المندوبين في جهودهم الستقطاب الدعم من صناع القرار الرئيسيين لضمان

 .للموارد

   مشروع قرار التجديد التاسع لموارد الصندوق–زاي 

 التوضيحات عن بعض التساؤالت التي أثارها وتم توفير. رحب األعضاء بمشروع القرار المنقح -17
 من القرار الذي يتعلق بكفاية القسم أوالقلق بعض األعضاء  لالمثيرةاألمور األعضاء، وكان من بين 

 ووافقت اإلدارة على أنه . بصورة دقيقةالقسمتم حث اإلدارة على استعراض ومراجعة هذا ووارد، الم
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 سوف ترسل مشروع قرار منقح يستجيب لتعليقات أعضاء الهيئة، ويشير إلى  واحدفي غضون أسبوعو
 .بوضوحالتغييرات المدخلة 

   الختام -حاء 

دعمهم، وأكد على أهمية الجهود و البناءة تعليقاتهم المندوبين علىالسادة  الصندوقشكر رئيس وأخيرا،  -18
 نتيجة إيجابية لهذا التجديد، مما من شأنه أن يسمح للصندوق للتوصل إلىالمتضافرة التي يبذلها الجميع 

 وأشار إلى الخطوات التالية التي .باإلبقاء، أو حتى بتوسيع مستوى دعمه للتنمية الريفية واألمن الغذائي
 وتبعا .كانون األول/دارة في اإلعداد للدورة الرابعة واألخيرة لهيئة المشاورات في ديسمبرستقوم بها اإل

، واقترح أن كانون األول/لدورة ديسمبر التفكير ملياً في اإلعداد والتنظيملذلك اقترح عضو في الهيئة 
. للدورةاقفها تمهيدا تقوم الدول األعضاء من القوائم الثالث بالعمل التمهيدي، ضمانا لصياغة فعالة لمو

ورحبت اإلدارة ورئيس الهيئة بهذا التوجه العام، وأكد الطرفان للمشاركين على أنهما سيتحريان جميع 
  . لهيئة المشاوراتةناجح ة نهائيدورة الممكنة لضمان المظاهر
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بيان القائمة ألف حول الوثيقة بين دورتي هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 
  اردالتاسع للمو

  

كبير الموظفين الماليين، على هذه الوثيقة المفيدة للغاية التي تود القائمة ألف أن تشكر إدارة الصندوق، وخاصة 

  .حزيران/تستجيب للطلبات التي تقدمنا بها في اجتماع هيئة المشاورات في يونيو

 الوثيقة بفعالية التحديات توفر التصورات المنقحة أساسا أكثر واقعية لتخطيط تجديد الموارد، إذ تحدد هذه

  . التي يمكن أن تساعدنا في الوصول إلى تجديد ناجحتوالخيارات والمقايضا

نود أن نكرر مرة أخرى دعمنا القوي لمهمة الصندوق المتمثلة في تلبية االحتياجات الملحة لألمن الغذائي 

 ورؤيتنا المشتركة بأن الصندوق قد حسن  النامية األعضاء،البلدانوالتغذوي في أكثر المناطق الريفية فقرا من 

وسيبذل أعضاء القائمة ألف كل جهد ممكن لإلبقاء على دعمهم القوي . من إيصال النتائج من خالل برامجه

في هذه األوقات . للتجديد التاسع لموارد الصندوق، بعد الزيادات الكبيرة التي أسهمنا بها في التجديد الثامن

والحاجة ملحة أكثر من . يل الصندوق، يتوجب على كل قائمة أن تبذل قصارى جهدهاالعصيبة دوليا لضمان تمو

أي وقت مضى لزيادة المساهمات من القائمة جيم، وللعودة إلى المساهمات الكبيرة من القائمة باء والتي كانت 

 معا لضمان إننا نناشد جميع الدول األعضاء على العمل. تشكل في الماضي جزءاً أكبر من تمويل الصندوق

  .نجاح التجديد التاسع للموارد

واستجابة لألسئلة المطروحة، فإننا نرى أن هنالك ما يؤيد بشدة مواءمة شروط اإلقراض التي يتبعها الصندوق 

وال بد من التمايز بين شروط إعادة السداد استنادا إلى القوة . مع تلك المتبعة في المؤسسة الدولية للتنمية

إننا ندرك تماما أن .  األعضاء، وهنالك فسحة لتمايز أكبر إلى حد ما ضمن الصندوقللبلدانية االقتصادية النسب

ذلك سيعني نوعا ما من الشروط األكثر تشدداً لبعض البلدان، إال أنه وبصورة إجمالية ستبقى شروط الصندوق 

ونأمل أن تكون القائمتان . د كبيرالمتبعة بالنسبة للبلدان المؤهلة في المؤسسة الدولية للتنمية تيسيرية إلى ح

إن االتفاق على مواءمة شروط الصندوق مع تلك التي تتبعها . األخرتان مفتوحتين على تحري هذا الخيار

المؤسسة الدولية للتنمية سيكون أسلوباً إضافيا ذو مغزى للبلدان المقترضة للمساهمة في االستدامة المالية 

  .الصندوق في تحريها إلمكانية التعجيل بإعادة سداد القروضكذلك فإننا ندعم إدارة . للصندوق

وأخيرا، فإننا نرحب بالمعلومات اإلضافية عن خطط الصندوق لتنفيذ نهج التدفقات المالية المستدامة لسلطة 

ونشكر إدارة الصندوق على تيسيرها لمراجعة . االلتزام بالموارد مقدما خالل فترة التجديد التاسع للموارد

 واإلسقاطات ذات الصلة بسلطة االلتزام بالموارد مقدما، مما وفر لنا تجع الخارجي األخيرة لالفتراضاالمرا

إننا نؤمن بأن الصندوق يسير في االتجاه الصحيح في تحديث نظامه لسلطة االلتزام بالموارد مقدما . تأكيداً إضافياً

  .ية متعددة األطرافبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في المصارف اإلنمائ

إننا نتطلع قدما للعمل سويا مع جميع الدول األعضاء لدعم الصندوق في مهمته، والوصول إلى نتيجة ناجحة لهذا 

التجديد، وخاصة في هذا الوقت الذي ينادي فيه العالم لزيادة الجهود الرامية إلى التطرق لمسألة األمن الغذائي 

  .والتغذوي العالمي

  .وشكرا جزيال
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  بيان القائمة جيم
  

نحن أعضاء القائمة جيم نوافق على أن التصورات المالية التي وفرتها إدارة الصندوق تمثل مجاال مناسبا يمكن 

ننا نشاطركم التوقعات بأن التجديد فإواألهم من ذلك على أية حال، . المقترضة البلدانضمنه مناقشة احتياجات 

  .مج العملالتاسع للموارد سيتكلل بزيادة في برنا

 البلدان، فما زالت لدينا مخاوف من أثر هذا النهج على "التدفقات النقدية المستدامة"وفيما يتعلق بخطة تنفيذ نهج 

  .األعضاء

وفيما يتعلق بمواءمة الشروط اإلقراضية للصندوق مع تلك المتبعة في المؤسسة الدولية للتنمية، يشعر أعضاء 

من المناقشات مع كل من إدارة الصندوق والدول األخرى األعضاء في الصندوق القائمة جيم بالحاجة إلى المزيد 

  .قبل تبني موقف جازم من هذه القضية الحاسمة

حول مضامين كل من مواءمة " وثيقة بين دورتي الهيئة"وبناء عليه، فإننا نطلب من إدارة الصندوق إعداد 

سسة الدولية للتنمية، وتبني نهج التدفقات النقدية الشروط اإلقراضية في الصندوق مع تلك المتبعة في المؤ

  .المستدامة بهدف توضيح األرضية التي ستتخذ عليها القرارات النهائية

  

  


