
 
  -ات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقهيئة المشاور

  2011كانون األول / ديسمبر16-15 –الرابعة الدورة 
 

 للموافقة

 
 
  
  
  

  
 

 
  

  

  

 الخاصة بالتجديد التاسع تقرير هيئة المشاورات

 لموارد الصندوق 
  
 

 

Document: REPL.IX/4/C.R.P.2 
Agenda: 3 
Date: 16 December 2011 
Distribution: Public 
Original: English 

A 



  REPL/IX/4/C.R.P.2 

1 

    الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقراتتقرير هيئة المشاو
  

  .يرجى من هيئة المشاورات النظر في الفقرات المعدلة أدناه إلدراجها في التقرير

   زيادة الفعالية التشغيلية للصندوق-ثالثا 

ة وسوف يواصل الصندوق في فترة التجديد التاسع لموارده تركيز اهتمامه التشغيلي على البلدان المنخفض  - 14

وبالنظر إلى ما تتيحه منطقة أفريقيا جنوب . الدخل التي ال تزال في أمس الحاجة إلى المساعدة االنمائية

وزيادة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية لآفاق طيبة لزيادة االنتاجية الزراعية و كبيرةفرصة الصحراء من 

 تغير المناخ  يتوقع الصندوق خالل فترة التصدي ألثرووعلى ضوء الحاجة الملحة إلى اإلنتاجية الزراعية 

 في المائة من 50 و40التجديد التاسع ووفقا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء أن ينفق ما يتراوح بين 

 .  موارده في هذا اإلقليم

دوق بهدف تعزيز التزام نموذج عمل الصن  استناداً إلى اإلصالحات األخيرة التي أجريت.فعالية المعونة - 15

التزاماته وإجراءاته كل ، سيعزز الصندوق تنفيذ  خالل فترة التجديد التاسعبأفضل ممارسات فعالية المعونة

 والتي ترى الهيئات الرئاسية في إعالن باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل آكراعليها  في  المحددةالمتفق 

في المنتدى الرفيع المستوى الرابع .  للتعاون االنمائي، وكذلك المحددة في شراكة بوسان أنها مالئمةالصندوق 

بشأن فعالية المعونة الذي عقد في بوسان بجمهورية كوريا، إلى جانب ما جاء في إعالن باريس بشأن فعالية 

وفي حين أن معظم التزامات الصندوق . المعونة وبرنامج عمل أكرا خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق

شت في هذا القسم من التقرير ستشكل األساس الذي تنطلق منه الجهود في هذا االتجاه، ستجري متابعة التي نوق

 . التزامات إضافية محددة للنهوض بجدول أعمال فعالية المعونة

 :االلتزامات الرئيسية

 القطريتين والملكية القيادة تعزيز •

 .أمكن حيثما تهوزيادوهياكل التنفيذ  القطرية النظم على االعتماد تعزيز •

 .المنسقة البرامج خالل من المنفذ التقني التعاون مستوى رفع •

 يعتبر ضمان تحقيق النتائج بتكلفة معقولة أمرا محوريا في توجه الصندوق نحو .فعالية المشروعات - 20

 .تعزيز مبدأ القيمة المتحققة مقابل المال المنفق

  :االلتزامات الرئيسية

 مع االعتراف بالحاجة، القتصادية على االستثمار خالل تصميم المشروعاتتعزيز تقديرات العوائد ا •

 . إلى ضمان تلبية األهداف االجتماعية والبيئيةأيضاً

 .تنفيذ جدول توسيع النطاق •

  .المشروعاتتنفيذ  التأخيرات في دورةأخر تالحد من  •
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 زيادة الكفاءة والفعالية المؤسسية للصندوق -رابعا 

 مؤسسية الكفاءة ال–ألف 

سيشكل تحسين كفاءة التكاليف والعمليات عناصر رئيسية في دوافع الكفاءة المؤسسية للصندوق  - 29

 وسيتم إدخال أدوات إدارية جديدة لتمكين الصندوق من تحسين .خالل فترة التجديد التاسع للموارد

عالوة على . ارصده لتكاليف عمليات أعماله وتيسير احتواء التكاليف وتخفيضها كلما كان ذلك ممكن

 سيتم إدراج مؤشرات جديدة وأهداف أكثر طموحا للكفاءة التشغيلية والمؤسسية في إطار قياس ذلك،

 بغية دعم األداء المحسن والتمكين من اإلبالغ األكثر شمولية عن التقدم 2015-2013النتائج للفترة 

 .والمنجزات

  :االلتزامات الرئيسية

 في تسجيل وقت الموظفين لقياس التكاليف الكاملة ألداء لكفاءةإدخال نظام مالئم للغرض ومتسم با •

 .األنشطة وعمليات األعمال الرئيسية

تطوير مؤشرات كفاءة عمليات األعمال الرئيسية ومعاييرها المرجعية لتيسير تحديد الفرص الرامية  •

 .إلى تبسيط العمليات وتوفير التكاليف

مكانية تبني نماذج إيصال بديلة تتسم بقدر أكبر من فعالية تقدير القيمة المضافة لعمليات األعمال وإ •

التكاليف، بما في ذلك من خالل مبادرات التخديم المشترك مع الوكالتين اللتين تتخذان من روما مقرا 

 .لهما

تعزيز و، إدراج توصيات التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق في جدول أعمال التغيير واإلصالح فيه •

 .تبعا لذلك  نسب الكفاءة في الصندوق،ها ، بما فيداء فيما يتعلق بالكفاءةمؤشرات قياس األ

ترشيد عمليات الصندوق وإجراءات تسيير العمل من خالل األخذ بتكنولوجيات المعلومات  •

 .واالتصاالت المحسنة

ة إبالغ الهيئات الرئاسية في الصندوق عن التقدم المحرز على خلفية أهداف الكفاءة الموضوعة لفتر •

التجديد التاسع لموارد الصندوق، بما في ذلك توفير التكاليف، من خالل التقرير السنوي عن الفعالية 

 .اإلنمائية للصندوق

 الهيئات الرئاسية  بعملياتالعمل مع المجلس التنفيذي لتحري الفرص المتاحة لتقليص النفقات المتعلقة  •

 .للصندوق

   إصالح الموارد البشرية–باء 

ومع األخذ بعين االعتبار المضامين المادية على الهيكلية اإلجمالية للتكاليف والكفاءة في  - 33

 بالتعاون مع لجنة الخدمة المدنية - الصندوق، يمثل االبتكار ضمن نظام إدارة التعويضات واألداء 
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. سع للموارد مجاال رئيسيا للتركيز عليه في إصالح الموارد البشرية في فترة التجديد التا-الدولية 

  .كذلك سيمثل تعزيز منتدى الموارد البشرية في المكاتب القطرية مجاال هاما آخر

  :االلتزامات الرئيسية

 .تعزيز وتعميق اإلصالحات المستكملة في فترة التجديد الثامن للموارد •

يع والتوز تزويد الصندوق بالموارد واألدوات الالزمة للترويج للكفاءة والمساواة بين الجنسين •

 في سياساته الخاصة بالموارد البشرية  في سياسات إدارة موارده البشرية، وكذلك  المنصفالجغرافي

 .في التوظيف الجنسين وتعزيز التوازن الجنساني والجغرافي

في الوقت الذي يتم فيه اإلبقاء على االتساق مع النظام الموحد لألمم المتحدة، االستمرار في تحري  •

ام الصندوق للتعويضات والمزايا لكل الموظفين بغرض ضمان تحديد المستويات فرص المرونة في نظ

المالئمة من التعويضات ووضع نظم للمكافآت المستندة إلى األداء باعتبارها السبيل إلى تحقيق أهداف 

رواتب التابعة ويشمل ذلك بذل جهود من قبيل المشاركة بدور نشط في لجنة المسح ال. الكفاءة المؤسسية

 فيما يتعلق بمرتبات موظفي فئة الخدمات العامة 2012-2011لجنة الخدمة المدنية الدولية للفترة ل

المحليين في روما، وحث لجنة الخدمة المدنية الدولية على ضمان مستويات التعويض المالئمة 

 .ية الدولية بالتعاون مع لجنة الخدمة المدنالدفع على أساس األداءللموظفين الفنيين ، وتجريب نموذج 

  تعزيز اإلدارة والقدرات المالية للصندوق–خامسا 

 تمثل الموارد الداخلية وبخاصة التدفقات العائدة من القروض مصدرا .تعبئة الموارد الداخلية   - 36

وتتضمن اإلجراءات المجدية ذات الصلة لتعزيز . هاما لتمويل برنامج القروض والمنح في الصندوق

تعديل شروط اإلقراض في الصندوق بما : بالتالي تعزيز مالية الصندوق ما يليتدفق الموارد هذه، و

الذي سيتم السعي ( والتسديد المسبق للقروض 1.يتماشى مع تلك المتبعة حديثا في المؤسسة الدولية للتنمية

والتعجيل في سداد القروض الذي ال ينص عليه حاليا ) لتحقيقه على أساس طوعي لكل حالة بمفردها

اإلجراءات، من شأن الخيار األول أن يأتي بأكبر قدر من ومن بين هذه . وذج اتفاقية قروض الصندوقنم

  .الفائدة على تعزيز القدرة المالية للصندوق واستدامتها على المدى الطويل ألنه يمثل إجراء هيكليا

  :االلتزامات الرئيسية

 الصندوق في فترة التجديد التاسع للموارد زيادة الموارد الداخلية المتاحة لدعم برنامج قروض ومنح •

وفقا لقرار المجلس التنفيذي في دورته الرابعة بعد المائة بشأن إجراء استعراض شامل لسياسات 

، والمواءمة قدر المستطاع بين شروط اإلقراض 2012اإلقراض ومعاييره في الصندوق في عام 

لدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء المعمول بها في الصندوق وشرط اإلقراض في المؤسسة ا

 .والتعمير، مع مراعاة الطابع الخاص للصندوق حسبما ورد في اتفاقية إنشاء الصندوق

                                                      
من الناحية التاريخية كانت شروط اإلقراض في الصندوق تتطور بشكل وثيق بحيث تتالءم مع تلك التي يتبعها البنك الدولي لإلنشاء  1

  . والمؤسسة الدولية للتنميةوالتعمير
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تحري إمكانية سداد القروض مع الدول األعضاء تعزيز الموارد الداخلية في الصندوق عن طريق  •

 متأخرات القروض والمساهماتداد سالتماس  والداخلية للصندوقالمقترضة المهتمة لتعزيز الموارد 

 .سداد القروض مع الدول األعضاء المقترضة المهتمةالتبكير بتحري إمكانية و
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مشروع قرار بشأن التجديد التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية 

  الزراعية
   

  )4) (ب(تغييرات على القسم ثالثا 

  

ر الدول، يجوز للمجلس التنفيذي أن يستعرض فيما يتعلق بالمساهمات الخاصة من مصادر أخرى غي) 4(

أيضا، بناء على استعراضه للمجلس التنفيذي له  ويجوز ،.ويوافق على االتفاقات ذات الصلة مع المساهمين

في اجتماعاته حسب مشاركة هؤالء المساهمين مشاركتهم لآلثار المحتملة، أن ينظر في اتخاذ تدابير للتمكين من 

 .، شريطة أال ينجم عن تلك التدابير أي تبعات على تسيير الصندوقظروف كل حالة على حدة
 


