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  تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق مسودة

  مقدمة - أوال

ء الصندوق، أنشأ مجلس المحافظين هيئة المشاورات الخاصة  من اتفاقية إنشا4 من المادة 3وفقا للبند  -1

ستعراض الموارد المتاحة قبل انتهاء ا من أجل 2011شباط /بالتجديد التاسع لموارد الصندوق في فبراير

 . عمليات الصندوق، وضمان استمرار)2012نون األول كا/ديسمبر(فترة التجديد الثامن 

 األولى المعقودة في  الدورةوفي أثناء. 2011جديد التاسع في عام  هيئة المشاورات الخاصة بالتوعقدت -2

تشمل (دورات فق على عقد المناقشات الخاصة بتجديد الموارد على مدى أربع ، ات2011ُّشباط / فبراير21

رؤية الصندوق االستراتيجية حتى : ، وعلى أن تتضمن خطة عمل هيئة المشاورات ما يلي)األولىالدورة 

؛ وبرنامج القروض والمنح  لموارد الصندوقنموذج عمل الصندوق في فترة التجديد التاسع و؛2015عام 

في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق؛ ومتطلبات وطرائق التمويل في فترة التجديد التاسع لموارد 

بين بلدان ؛ والتعاون 2015-2013تحقيق الكفاءة؛ وإطار قياس النتائج للفترة لغرض الصندوق؛ واإلدارة 

 .ن التجديد التاسع لموارد الصندوقالجنوب؛ ومشروع قرار بشأ

وقد عقدت المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق في وقت عصيب على النمو والتنمية  -3

فال يزال بلوغ الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية في العديد من البلدان . االقتصاديين العالميين

وثبت أن . مصدراً حيوياً لتمويل التنميةالرسمية امية يشكل صعوبة بالغة، وال تزال المساعدة اإلنمائية الن

فال تزال أسعار األغذية متقلبة، كما أنها .  لم تكن بال توابع2008 و2007أزمة أسعار األغذية لعامي 

ة على الفقر والجوع وما  مباشرة وغير مباشرانعكاسات، محدثة 2011ارتفاعات جديدة في عام  بلغت

أكبر العديد من وباإلضافة إلى ذلك، فإن . يواكبهما من مشاكل االضطراب االجتماعي والسياسي

 .المساهمين التقليديين في الصندوق يواجهون تحديات مالية ضخمة

لتناول   وهو المؤسسة التي أنشأها المجتمع الدولي–وفي المقابل، دخل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -4

 في المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق –األمن الغذائي والتغذوي والفقر الريفي 

دوق أنه ثبت الصنأو. ئج أفضلتحقيق نتاعلى  وة على زيادة ما يقدمه من مساعداتمظهراً قدرة كبير

 وفي اجتذاب األموال عن طريق تواجه التنمية الزراعية والريفية للتحديات التي فعال جداً في إيجاد حلول

 والحكومات وصغار المزارعين، مع التوسع في الشراكة مع ،الشراكة مع المؤسسات الدولية األخرى

 .القطاع الخاص

القدرة على وتزايد ، وزيادة التركيز على النتائج، ارتفاع مستوى أداء الصندوقومع التسليم باستمرار  -5

.  الخاصة بالتجديد التاسع تأكيدهم على دعمهم القوي للصندوقعاد أعضاء هيئة المشاوراتأاألداء، 

وبالنظر إلى الحجم الهائل للتحديات التي تواجه الفقر واألمن الغذائي والتغذوي في جميع أنحاء العالم 

النامي، واعترافاً بأن الطلب على التمويل المقدم من الصندوق سيظل كبيراً، حث األعضاء الصندوق 

 زيادة استمرارقدم المحرز واإلبقاء على الزخم الناجم عن اإلصالح والتحديث من أجل على تدعيم الت

 .ليته التشغيلية وتوسيع نطاق أثره على أرض الواقععاف
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المشاورات الخاصة بالتجديد  والتوصيات التي خلص إليها أعضاء هيئة ويعرض هذا التقرير االستنتاجات -6

 الصندوق التزاماالستراتيجي واألولويات التشغيلية التي ستوجه بشأن االتجاه  التاسع لموارد الصندوق

، لكي يوافق عليها مجلس )2015-2013(تجاه الدول األعضاء النامية في خالل فترة التجديد التاسع 

وإطار قياس النتائج ) الملحق األول( االلتزام وهي تتضمن مصفوفة. 2012شباط /ايرالمحافظين في فبر

م الصندوق وسيفاد عنه سنوياً عن طريق م في مقابله تقدفترة التجديد التاسع الذي سيقيل) الملحق الثاني(

الفعالية اإلنمائية للصندوق، وكذلك في أثناء استعراض منتصف المدة للتجديد التاسع الذي سيعقد تقرير 

 .2014في أوائل عام 

  2015  حتى عامللصندوق الحيازات الصغيرة ورؤية لزراعةرؤية  – اثاني

 االستراتيجية وق بالرؤيةرحب األعضاء في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصند -7

 وأقروها، معربين عن تقديرهم لتجاوبها مع السياق العالمي المتسم بتغيرات 2015عام حتى للصندوق 

بدور ى يضطلع حتلصندوق ول الحيازات الصغيرة زراعةكبرى، بما في ذلك الفرص الناشئة لقطاع 

واتفق . أقوى في تحسين األمن الغذائي والتغذوي والحد من الفقر في المناطق الريفية في العالم النامي

-2011 واإلطار االستراتيجي للفترة 2015عام حتى األعضاء على أن الرؤية االستراتيجية للصندوق 

بمزيد من لمهمته  أجل متابعته  التي ترتكز عليها توفران توجيهات واضحة ومهمة للصندوق من20151

 .أثره اإلنمائي وتعميقهبة والتعجيل فعاليال

   الحيازات الصغيرة والتنمية الريفيةزراعةالتحديات والفرص لقطاع : السياق - ألف

من  نساء ورجال الريفالصندوق الفريدة في تحسين األمن الغذائي الريفي والتغذية، وتمكين مهمة تتمثل  -8

وفي السياق العالمي المتغير السائد اليوم وما يتيحه من فرص جديدة للسكان الريفيين . رالتغلب على الفق

إلى صقل استراتيجيات الصندوق وأدواته المهمة الفقراء وما يطرحه عليهم من تحديات، تدعو متابعة هذه 

 .استدامةتحقيقاً ألثر أكبر وأكثر 

 2015-2011 وإطاره االستراتيجي للفترة 2015عام حتى عدت الرؤية االستراتيجية للصندوق وقد ُأ -9

فتتضمن  المشاكل أما. كبرى على حد سواءتغيرات و لسياق عالمي يتسم بوجود مشاكل مستمرة استجابةً

 مليار شخص ريفي يعيشون بأقل من 1 على نطاق هائل، مع وجود ما يقرب من  الفقر الريفياستمرار

وأما .  األمن الغذائي والجوع في بعض األقاليمانعدامت  دوالر أمريكي في اليوم، وارتفاع حاال1.25

 الموارد الطبيعية وتغير المناخ؛ تدهورارع س؛ وتفتتضمن تزايد تنوع سبل المعيشة الريفيةالتغيرات 

رتفاع الطلب على األغذية والوقود الحيوي والسلع والخدمات يد األهمية االقتصادية للزراعة واوتزا

 .تفاع أسعار األغذية وتزايد تقلبها؛ وتزايد استثمار القطاع الخاص في الزراعةالزراعية األخرى؛ وار

 األسر الريفية في حالة – منها القديم ومنها الحديث نسبياً –وفي هذا السياق المتغير، تبقي عوامل عديدة  -10

الغذائي  بما فيه الكفاية لمواجهة المخاطر والفرص الجديدة، وتقوض األمن مهيأة، وتتركها غير فقر

السيما وعدم كفاية الوصول إلى الموارد الطبيعية وعدم تأمينه، : وتتضمن هذه العوامل. الريفي والتغذية

                                                      
  .EB 2011/102/R.2/Rev.1 الوثيقة 1
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المرأة الريفية؛ وتدهور الموارد الطبيعية؛ ومحدودية رأس المال البشري والمهارات؛ وضعف في صالح 

في اإلدماج ات المالية؛ وعدم كفاية التنظيم والقدرات الجماعية؛ وقلة الوصول إلى التكنولوجيا والخدم

؛ وانعدام فرص العمل الجيدة؛ وإخفاقات السياسات؛ وضعف التمثيل  الزراعيةاألسواق وسالسل القيمة

 .الريفي في عمليات وضع السياسات

، أطلق المجتمع الدولي مبادرات مهمة 2008-2007الفترة في ومنذ االرتفاع الشديد في أسعار األغذية  -11

وبالتوازي مع . تضمن العديد منها مساندة زراعة الحيازات الصغيرةيمن الغذائي والتغذية، لتعزيز األ

وبدأ العديد .  على الزراعة وسبل المعيشة الريفيةهوانعكاساتذلك، ظهر اهتمام عالمي أكبر بتغير المناخ 

المزيد من الموارد يص تخصولوية لألمن الغذائي والتغذية، ودرجة أعلى من األمن البلدان النامية إيالء 

. وتحسنت أيضاً توقعات تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.  في بعض األحيانمن الميزانية للزراعة

ويتزايد االعتراف بدور المرأة في الزراعة وفي ضمان األمن الغذائي والتغذية لألسرة، والحاجة إلى دعم 

إحراز تقدم في المستقبل في الحد من الفقر وتبشر هذه التطورات ب. استثمارات مستهدفةبهذا الدور 

كما أنها تبشر بتحسين األمن الغذائي والتغذية في المناطق الريفية . الريفي وزراعة الحيازات الصغيرة

 .وما عداها

  ، ودور الصندوق في توجيهه برنامج لتجديد زراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية- باء

مال الصندوق تركز على السكان الريفيين الفقراء وسبل معيشتهم واألمن  أعال تزال ما تقدم، في ضوء -12

 وعلى زراعة الحيازات الصغيرة بوصفها مصدراً حيوياً للدخل والتغذية للعديد من األسر –الغذائي 

 الصندوق ذخيرة من اكتسبوبمرور السنين، .  وبوصفها محركاً للنمو االقتصادي الريفي،الريفية الفقيرة

 مبتكرة مشروعاتويتعاون الصندوق مع الشركاء إلعداد .  ميزة فريدة في هذه المجاالتتمنحه الخبرات

نساء ويعزز الصندوق تمكين . الفقراءالريفيون لسكان التي يحددها األولويات لوسليمة تستجيب للقيود و

ات باالستناد إلى كما أنه يشارك في حوار السياس.  الفقراء ومنظماتهم ومجتمعاتهم المحليةورجال الريف

وفي السياق العالمي المتغير، سيستخدم الصندوق هذه الميزة ليكون عنصراً فاعالً رائداً، . خبرته الميدانية

ما يتصل بالحد من الفقر الريفي والزراعة واألمن الغذائي من وشريكاً فعاالً في المبادرات الناشئة حول 

 السكان الريفيين وتساعد فوائدم بذلك بطريقة تزيد من  وسوف يقو.الحيازات الصغيرةالخاصة ببعاد األ

في  ،سيكون لتوسيع نطاق التدخالت الناجحةو. على توجيه المزيد من السياسات والموارد والخدمات إليهم

 .أولوية حاسمة في التجديد التاسع لموارد الصندوقهذا السياق، 

تجيب فيها زراعة الحيازات الصغيرة للطلب  دينامية وإيجابية تستطيع أن تسه الصندوق رؤيةٌوستوجِّ -13

المتزايد على األغذية وغيرها من السلع والخدمات الزراعية، وتوليد الدخل، ونطاق من الفوائد األخرى 

تستطيع الزراعة أن توفر وبالنسبة للعديد من صغار المزارعين ومربي الماشية، . للسكان الريفيين الفقراء

فيجب . ، يجب إحداث تغييرات مهمةهذا ولكي يتحقق .فقر اليوم وفي المستقبلللخروج من الثابتاً مساراً 

الصغيرة موجهة نحو السوق من أجل اجتذاب الفرص التي يتيحها الطلب زراعة الحيازات أن تكون 

 لكي تستمر في بيئة استدامتها من أن ترتفع إنتاجيتها وتزداد ال بدو. المتزايد على المنتجات الزراعية

 ال بد ،وفي النهاية. تغير المناخقدرة على الصمود أمام  من أن تكون أكثر ال بدو. الموارد والطاقةنادرة 

ا، وتوفر فيهممكن يها الروابط الريفية والحضرية أكبر دور تؤدي فة دينامية ريفيأماكنج في من أن تدم 
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 2لعمل وتنمية المشاريعاألنشطة غير الزراعية داخل سالسل قيمة الزراعة وحولها المزيد من فرص ا

 . من السكان الريفيين الفقراءلكثرة

وقد اعترف أعضاء هيئة المشاورات الخاصة . تحقيق هذه التغييراتلوللصندوق دور مهم عليه أن يؤديه  -14

 االنخراط كامالً بذلك حيث أكدوا أهمية متابعة األهداف االستراتيجية ومبادئ اعترافابالتجديد التاسع 

بالصيغة التي وافق عليها المجلس  (2015-2011الواردة في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

 :ويمكن تلخيصها على النحو التالي). 2011يارأ/التنفيذي في مايو

 األهداف االستراتيجية

 وموارد طبيعية معززة وأكثر قدرة على الصمود لصالح السكان اقتصاديةقاعدة أصول  •

 قراء؛الريفيين الف

 وتعزيز ، وتحسين التغذية، ورفع الدخول،تعزيز فرص الحصول على الخدمات للحد من الفقر •

 القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛

تعزيز قدرات وإمكانيات نساء ورجال الريف الفقراء كمنتجين وأصحاب مبادرات فردية  •

  وعمال؛ 

 تعزيز القدرات للتأثير على السياسات والمؤسسات؛ •

البيئة المؤسسية والسياساتية لصالح صغار المزارعين ولقطاعات ريفية أخرى غير تحسين  •

 .زراعية

 مبادئ االنخراط

 لسياق القطري؛يستند إلى انهج متباين  •

 للفقراء؛المناصر االستهداف  •

 دعم تمكين السكان الريفيين الفقراء؛ •

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ •

 اب الريف؛تهيئة فرص حقيقية لشب •

 ؛ التدخالت الناجحةنطاقاالبتكار والتعلم وتوسيع  •

 الشراكات الفعالة وتعبئة الموارد؛ •

 .ةاالستدام •

                                                      
 الريفيون انالسك فيها يشترك التي التجارية األنشطة إلى لإلشارة األحيان من كثير في يستخدم الوثيقة هذه في “مشروع”مصطلح 2

 الريف ورجال نساء من ماليين عدة بأن لالعتراف المصطلح ويستخدم. والصغري الصغيرة “المبادرات الفردية أصحاب” مثل الفقراء،
 السوق حسابات وأن للسوق، الموجهة األخرى والخدمات السلع أو الزراعية والخدمات السلع إنتاج من دخلهم يستمدون الفقراء

 من يواجههم وما باحتياجاتهم االعتراف طريق عن فقط ويمكن. األنشطة بتلك يتعلق فيما قراراتهم كبيرة رجةبد تحدد واألسعار
 على التغلب في والرجال النساء هؤالء التنمية برامج تدعم أن والصغري الصغيرة المشروعات أصحاب من باعتبارهم وتلبيتها معوقات
  .مستدامة بصورة الفقر
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   التشغيلية للصندوقالفعاليةزيادة  - ثالثا

نجاحه في إجراء إصالحات كبيرة للصندوق لأشاد األعضاء في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع  -15

نتائجه في مجال في تحسينات ملموسة في قدرة الصندوق على األداء وأسفرت عن عمله، لنموذج 

 وتعبئة ى توسيع برنامجه للقروض والمنح قدرة الصندوق عل على أرض الواقعتتحسنوقد . التنمية

لتزام المجتمع العالمي بزيادة االستثمار في زراعة الحيازات ا في إطار –الموارد من شركائه اإلنمائيين 

وفي الوقت نفسه، تحسنت .  والوصول إلى نطاق أوسع من السكان المستهدفين– إنتاجيتها الصغيرة ورفع

نتائج البرامج المدعومة من الصندوق تحسناً كبيراً فوضعت الصندوق على المسار الصحيح لبلوغ 

ا وهذ. في حاالت عديدةوتجاوزها التجديد الثامن لموارد الصندوق، بل في  2012األهداف المحددة لعام 

أداء بوجه عام مكتب التقييم المستقل للصندوق وأطراف ثالثة مثل شبكة تقييم يكرر تأكيده التقييم اإليجابي 

ز، ومركز غني ومؤسسة بروك، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدةالمنظمات المتعددة األطراف،

 .نظيمية للصندوق التللفعاليةاستعراضات التنمية العالمية، وهي جهات أجرت مؤخراً 

الرئيسية مبادئ الوأكد األعضاء في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق أهمية  -16

 : الصندوق وهينموذج عملالمعونة التي يرتكز عليها لفعالية 

 القوية والملكية القطرية لدى إعداد االستراتيجيات والبرامج والمشروعات القطريةالقيادة  •

 وتنفيذها؛القطرية 

 ، والمؤسسات المحلية، مع الحكوماتجيداً الواسعة والعميقة والمنسقة تنسيقاً الشراكات •

  والقطاع الخاص؛، والمانحين اآلخرين،والمستفيدين

 البالغ بجودة المشروعات المدعومة من الصندوق على مستوى التصميم وفي أثناء االهتمام •

 ؛ على حد سواءالتنفيذ

واإلبالغ عن النتائج والنواتج بغية تحسين جودة نواتج المشروعات متعمق وال المنهجي الرصد •

 .وأثرها واستدامتها

العمل  واتفق األعضاء في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق على أن نموذج -17

الحاً وذا يزال ص  ال2005جراء التقييم الخارجي المستقل للصندوق في عام الذي أعده الصندوق منذ إ

الدفع ز االستثمارات في زراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية، وفي فصلة بدور الصندوق في ح

ورحب األعضاء بالمقترحات التي تقدمت بها . التقدم نحو تحقيق األمن الغذائي والتغذوي والحد من الفقرب

 :دة تحقيقاً لما يلييدتها بشأ في خالل التجديد التاسع والعملاإلدارة لتحسين نموذج 

  لتوسيع النطاق؛انتظاماً نهج أكثر إيجاد •

 تعزيز التعاون مع الشركاء اإلنمائيين؛ •

 نخراط القطاع الخاص في البرامج المدعومة من الصندوق؛ازيادة  •

 زيادة كفاءة المشروعات؛ •

  المركزية عن العمليات وسلطة اتخاذ القرارات على الصعيد القطري؛إزالةمواصلة  •
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 . القدرة الوطنية على الرصد والتقييمتعزيز •

وباإلضافة إلى ذلك، شدد األعضاء بقوة على الحاجة إلى مواءمة نموذج عمل الصندوق ونهجه في  -18

الحضور القطري مع الظروف والمتطلبات الخاصة السائدة في الدول الهشة نظراً لما تواجهه تلك البلدان 

 .تغذوي والحد من الفقرمن تحديات كبرى في تحقيق األمن الغذائي وال

ستناداً إلى التوصيات الناشئة عن التحليالت التي خضع لها عمل الصندوق في مجال ا .توسيع النطاق -19

ز، سوف يعتمد الصندوق نهجاً يضمن غنيتوسيع النطاق عن طريق مكتب التقييم المستقل ومؤسسة بروك

وسيتطلب هذا . طاق ويخطط لهنقطري في االعتبار عنصر توسيع الومشروع أن يأخذ كل برنامج 

.  نوعية ألن العمل على نطاق واسع يتطلب في جميع الحاالت موارد تتجاوز موارد الصندوقشراكات

مسارات ودوافع وآليات مؤسسية حاسمة لتوسيع نطاق التعرف على توخي العناية في وسيستلزم هذا 

بيئة من السياسات الضعيفة، في  تعمل أنتستطيع المشروعات الصغيرة نسبياً ف. األثر على نحو مستدام

حوار وهكذا، سينخرط الصندوق بمزيد من النشاط في . ولكن البرامج الواسعة النطاق ال تستطيع ذلك

، وسيقدم المشورة بشأن تنفيذ السياسات وبشأن بناء القدرات السياساتية الوطنية والمحلية في السياسات

وأكد .  تسخير المعرفة من أجل توسيع النطاق الصندوقوسيحسن. مجال الزراعة والتنمية الريفية

 وإدارة المعرفة، ،استقطاب التأييداألعضاء أن للشراكات، إلى جانب تعزيز التحليل السياساتي و

وتحقيقاً لهذه الغاية، تتعهد إدارة . بالصندوق الخاص  توسيع النطاقببرنامجلوفاء لواالبتكار، أهمية حيوية 

تها على التحليل والحوار في مجال السياسات، وفي الوقت نفسه، قدرتها على إدارة الصندوق بتعزيز قدر

 .المعرفة واالبتكار

 يكتسب دور الشراكات أهمية جديدة في السياق الحالي الذي يتطلب من الصندوق أن يعزز .الشراكات -20

ل زراعة الحيازات قدرته على القيادة أو على المساهمة في المبادرات الوطنية والدولية الدائرة حو

وقد حث األعضاء إدارة الصندوق على مواصلة . الصغيرة، واألمن الغذائي، والحد من الفقر الريفي

التنمية الريفية ميدان الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين العاملين في 

 لضمان المزيد –ة، وبرنامج األغذية العالمي  والسيما منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحد–والزراعية 

أيضاً وسوف يستكشف الصندوق . من التآزر في برامج كل من هذه المنظمات وتحقيق أثر أوسع نطاقاً

 الوطنيين، بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات المنتجين أصحاب المصلحةسبل تعزيز الشراكات مع 

يز أداء الصندوق في مجال إقامة الشراكات من خالل تعزوطرائق تجاهات اوسوف تحدد . الريفية

 نهج يتسم ، بدوره،، وسوف يدعمها2011استراتيجية الشراكات الجديدة المقرر إنجازها بحلول نهاية عام 

 دعم التعاون بين بلدان الجنوب واالستفادة منه في صالح تنمية إزاءبمزيد من الطابع االستراتيجي 

 .الحيازات الصغيرة

 بالدور الحاسم الذي يؤديه القطاع الخاص في حفز التنمية الزراعية والريفية، اعترافاً . الخاصالقطاع -21

واالقتصادية المؤدية إلى المؤسسية  لتهيئة الظروف اهتمام خاصشدد األعضاء على ضرورة إيالء 

 وينبغي أن .زدهارهاتحقيقاً الانخراط القطاع الخاص في المؤسسات الريفية الزراعية وغير الزراعية 

تركز الجهود المبذولة في هذا االتجاه على ضمان وصول أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين 

من  أعلى مستوى الكفاف إلى االرتقاء منالفقراء إلى األسواق وسالسل القيمة من أجل زيادة فرص 
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بط بين االقتصادات الريفية لعمل في المناطق الريفية، وتحسين الر التنمية االقتصادية، وإنشاء فرصا

ج جديدة في السياسة المقبلة الخاصة وسوف تحدد نه.  على الصعيد الوطنياألوسعوالنمو االقتصادي 

وأكد األعضاء في هذا الشأن أهمية إدماج أنشطة تكنولوجيا المعلومات . باالنخراط مع القطاع الخاص

صفها وسيلة لتعزيز إنتاجية أصحاب الحيازات واالتصاالت بمزيد من المنهجية في عمليات الصندوق بو

 .الصغيرة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتهيئة فرص جديدة لألعمال التجارية في المناطق الريفية

.  حث األعضاء الصندوق على التركيز على ضمان تحقيق النتائج بتكلفة معقولة.كفاءة المشروعات -22

ت االقتصادية من االستثمار، ومن ناحية أخرى عن طريق برنامج وسيعالج هذا من ناحية بزيادة العائدا

وسوف يجرى تقييم متعمق . توسيع النطاق المشار إليه أعاله، بغية تحقيق المزيد من وفورات الحجم

 هذا البعد من أبعاد أداء المشروعات في على مسارلألسباب الكامنة والحلول المطلوبة للتعجيل بالتقدم 

يجريه مكتب التقييم الذي ، بدعم من تقييم كفاءة الصندوق على مستوى المؤسسة 2012-2011الفترة 

 .المستقل

 الحظ األعضاء في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد .الالمركزية على الصعيد القطري -23

أطلقت المترتب على مبادرة الحضور القطري للصندوق، التي جداً الصندوق األثر السريع واإليجابي 

، بشأن أداء البرامج المدعومة من الصندوق ونواتجها، وقدرة الصندوق على 2007رسمياً في عام 

وفي ضوء نجاح هذه .  على الصعيد القطريحوار السياساتالمشاركة في أنشطة بناء الشراكات و

دارة التشغيلية المبادرة، ولمواصلة االستفادة منها، أيد األعضاء بشدة زيادة الالمركزية في وظائف اإل

 . الصعيد القطريىتخاذ القرارات علاوسلطة 

فهذه النظم التي يتعين أن .  بمزيد من المنهجيةالرصد والتقييمفي مجال تعزيز القدرات الوطنية د سيسانَ -24

وسوف .  في كثير من األحيانتقدم بيانات رفيعة المستوى إلى الحكومات والشركاء والصندوق ضعيفة

يبذله من جهود لبناء القدرات، وسوف يواصل تطوير قدرته على تقييم األثر من أجل يزيد الصندوق ما 

وسيجري تحديث نظام إدارة النتائج . المساعدة في توجيه أعمال توسيع النطاق والمشورة السياساتية

، وسيتطلب هذا النظام توفير موارد إضافية لجمع البيانات 2015واألثر بإضافة أهداف جديدة لعام 

 .حليلهاوت

ار الصندوق والجهات المانحة األخرى في السنوات األخيرة على إدراك تام ألهمية ص .الدول الهشة -25

وسيستمر عمل الصندوق في هذه البلدان في . مزيد من الفعالية في البلدان التي تتسم بأوضاع هشةبالعمل 

من العناية لتعزيز القدرات التكيف مع األسباب المختلفة للهشاشة في سياق كل بلد، مولياً المزيد 

 للخدمات على تطوير مؤسسي على الصعيد المحلي، وتعزيز ذلك وسينطوي. المؤسسية واإلدارية

 إلعادة تأهيل البنية التحتية األساسية الزراعية والريفية، وتمكين زراعية والريفية األساسية، ودعمال

 مستهدفة منفصلة للدول الهشة في إطار وسوف تحدد نواتج. للمجتمعات الريفية والمؤسسات الشعبية

وسيجري تعزيز العمليات في الدول الهشة في خالل فترة . 2015- 2013قياس النتائج الجديد للفترة 

 :التجديد التاسع لموارد الصندوق عن طريق ما يلي

تباع نهج مرن في تصميم البرامج والمشروعات، مع التركيز بقوة على بناء قدرة ا •

 حلية والمؤسسات الحكومية؛المجتمعات الم
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 المزيد من البساطة في أهداف المشروعات وأنشطتها؛ •

 إيالء اهتمام أكثر انتظاماً إلدارة المخاطر، بما في ذلك أمن القوى العاملة؛ •

تحسين التحليل لتعزيز تصميم البرامج وتنفيذها من خالل التوسع في الحضور القطري  •

 .للصندوق وإشرافه المباشر

  .ن بلدان الجنوبالتعاون بي -26

27-  
28-  

  ةءتحسين النتائج والكفابغرض اإلدارة  - رابعا

  نظام إدارة النتائج - ألف

29-  
30-  
31-  

  الكفاءة المؤسسية - باء

32-  
33-  
34-  

  استخدام موارد القروض والمنح لفترة التجديد التاسع- خامسا

  البرنامج المزمع للقروض والمنح لفترة التجديد التاسع - ألف

35-  
36-  
37-  

   التمويلاتشروط اإلقراض وأدو - باء

38-  
39-  
40-  
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  األداءنظام تخصيص الموارد على أساس  - جيم

41-  
42-  
43-  

  تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون والتمويل بالمنح - دال

44-  
45-  
46-  

  مويل واإلدارةتمتطلبات ال - سادسا

   تجديد المواردمستوى - ألف

47-  
48-  
49-  

  طرائق التمويل البديلة -باء 

50-  
51-  

  ة وجدول التحصيلفعاليال -جيم 

52-  
53-  
54-  
55-  

  دارة الماليةنظام اإل - دال

56-  
57-  
58-  

  ستعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسعا - سابعا
59-  
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60-  
61-  

  ختيار رئيس التجديد العاشر لموارد الصندوقا - ثامنا
62-  
63-  
64-  

  التوصيات - تاسعا
65-  
66-  
67-  
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  التجديد التاسع لموارد الصندوقفترة مصفوفة التزامات 
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  لتجديد التاسع لموارد الصندوقالخاص باإطار قياس النتائج 
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   المتاحةاألخرى ة الوثائق المرفوعة لهيئة المشاورات والوثائق المرجعيةقائم
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  مشروع قرار بشأن التجديد التاسع لموارد الصندوق 

  


