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  الموافقةبتوصیة 

بناء ، بعد المائةالرابعةدیالت المدخلة على محاضر جلسات دورتهالتعفیذي مدعو إلى الموافقة على المجلس التن

  كما هي واردة في هذه الوثیقة، واعتماد المحاضر المنقحة.على طلب ممثلة بلجیكا في المجلس التنفیذي 

بعد المائة للمجلس التنفیذيالرابعةمحاضر جلسات الدورة 

  .ألغي مشطوباً ما لوك،یرد كل ما أدرج بحروف بارزةلتیسیر الرجوع إلى التعدیالت، 

(الوثیقة للمجلس التنفیذيبعد المائةالرابعة محاضر جلسات الدورة من 52الفقرة تعدیل بلجیكا ةممثلتطلب-1

EB/104(، .على النحو الوارد أدناه  

الفرص االستراتیجیة القطریة لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة دعمه لبرنامجأعرب المجلس التنفیذي عن -52"

یة التي یمكن أن منظمات المجتمعال) 1(مالءمة أهدافه ورحب التركیز الثنائي على:على وأثنى

تؤدي بصورة تدریجیة إلى مزید من الالمركزیة الرسمیة بمرور الوقت في المناطق التي یمارس 

) تطور مجموعات المزارعین كي تصبح منظمات للمنتجین، وذلك 2(الصندوق فیها نشاطه بالفعل؛

وخدمات التسویق في المناطق التقنیة والخدمات ضمان المدخالت ها وسیلة مستدامة لكفالة باعتبار 

ستراتیجیة لجمهوریة الكونغو االهمیة لألرهااستذكولدى االریفیة المحیطة بالمناطق الحضریة.

الدیمقراطیة وارتفاع معدل الجوع فیها على الرغم من إمكانیاتها الزراعیة، فقد ذكرت ممثلة بلجیكا 

الدیمقراطیة. بخبرة بلدها في االنخراط والمشاركة في تمویل المشروعات في جمهوریة الكونغو 

مثار ه قالت بأن غیاب الدروس المستفادةؤ جودة التقدیر القطري الذي تم إجراعلى ها ئثناعوم

للقلق ودعت مكتب التقییم المستقل إلى توفیر تقییمات خارجیة أكثر روتینیة ألغراض إعداد 

ومع في البلدان الهشة مثل جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة.امج الفرص االستراتیجیة القطریةالبر 

أن المجلس التنفیذي قد رحب بندب مدیر للبرنامج القطري إلى كنشاسا یعاونه موظف مسؤول عن 

سات واإلشراف ي ومساعد للبرنامج القطري باعتبار ذلك أمرا أساسیا إلدارة حوار السیار البرنامج القط

ممثلة بلجیكا دعت الصندوق التذكیر بصورة أعمق بنظم الرصد على االستراتیجیة القطریة إال أن 

. كذلك فقد والتقییم التي یتبعها في الدول الهشة حیث یعتبر الحضور القطري المتین أمرا هاما

یة بما في ذلك مع ألقت الضوء أیضا على أن التنسیق مع مبادرات الجهات المانحة األخرى الجار 

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، ومع مبادرات الشركاء الثنائیین في الزراعة والتنمیة الریفیة. 

طلبت ممثلة ،االستراتیجیة القطریةالفرص ولدى إثارتها للتساؤل حول األقالیم المستهدفة لبرنامج 

األقالیم التي تتصف على یست بلجیكا توضیحا أكبر عن الخیارات المتخذة ألنها على ما یبدو ل

النخراط المستمر للصندوق تحت ظروف صعبة على اها ئومع ثنا.الغذائيألمن اانعدام قدر من 

من مشروعات لمشروع إال أنها أعلمت المجلس التنفیذي بإیقاف بلجیكا لتمویل منحة واحدة 

محرز في الئالبطیالبالغون صغار السن على ضوء التقدم باسمالمعروفو الصندوق في البالد 

ألقى الصندوق الضوء على أن التنسیق في دولة هشة مثل جمهوریة .2005الصرف منذ عام 
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مع المانحین اآلخرین وبناء الشراكات یمثالن جوهر برنامج الفرص االستراتیجیة الكونغو الدیمقراطیة 

ة التي اكتسبها القطریة وأن المبادرات ضمن إطار هذا البرنامج تقوم على الخبرات والدروس المستفاد

  "اإلنمائیون.ؤهشركاو الصندوق 

  

  


