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على اإلطار االستراتيجي المقترحة التعديالت  علىبالمراسلة  تصويت المجلس التنفيذينتائج 
 في الوثيقة والواردة ،(EB 2015/116/R.4) 6162-6102 للفترة للصندوق

EB 2015/116/C.R.P/Rev.1 
ة على وافق، قرر المجلس التنفيذي الم5102/كانون األول ديسمبرفي دورته السادسة عشرة بعد المائة في  -1

  5152-5102 للفترة من اإلطار االستراتيجي للصندوق 88و 88مقترح التعديالت على الفقرتين 
التصويت من خالل  EB 2015/116/C.R.P/Rev.1(، والمقدمة في الوثيقة EB 2015/116/R.4 )الوثيقة

 من لبط   وقد)التصويت بالمراسلة(. من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي  52بموجب المادة ، و بالمراسلة
 أقصاه موعد في بالمراسلة المقترح هذا على التصويت التنفيذي المجلس في المناوبين واألعضاء األعضاء
  روما(. بتوقيت) 6132 شباط/فبراير 5 ليل منتصف

ومع إغالق التصويت، كان قد تم استالم عدد األصوات المطلوبة كي يكون التصويت صحيحا، كذلك األمر  -2
للفترة بالنسبة لعدد األصوات الضرورية للموافقة على التعديالت المطلوبة في اإلطار االستراتيجي للصندوق 

من النظام  61. وبموجب المادة EB 2015/116/C.R.P/Rev.1كما هو وارد في الوثيقة  6132-6165
الداخلي للمجلس التنفيذي يكون التصويت صحيحا إذا ما وصلت ردود من أعضاء لهم ما ال يقل عن ثلثي 

(. وبموجب المادة 1 623.162( من مجموع عدد األصوات في المجلس التنفيذي )1 113.153األصوات )
أخماس األصوات المعطاة بشرط أن تؤلف هذه الغالبية ، تتخذ جميع قرارات المجلس بأغلبية ثالثة 36-3

 أكثر من نصف مجموع عدد األصوات في المجلس التنفيذي.

( من 1 623.62بالمائة من إجمالي األصوات وعددها  63.3صوتا ) 1 561.166وقد تم استالم ردود تشكل  -3
األعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. وكانت جميع أصوات 

، 6165-6132المستلمة لصالح التعديالت المقترحة على اإلطار االستراتيجي للصندوق  1 561.166الـ 
 .6165-6132 للفترة  وبالتالي على اإلطار االستراتيجي للصندوق

 .6165-6132 للفترة فإن المجلس التنفيذي قد وافق على اإلطار االستراتيجي للصندوق وبالتالي، -4
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 6162-6102اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 
ل الريفي المستدام والشمولي  التمكين من التحوُّ

 اإلطار االستراتيجي للصندوق  فيالتالية  التعديالتالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علما والمصادقة على 
ورقة أدخلت من خالل التي  التعديالتوتيسيرا للرجوع إلى (. EB 2015/116/C.R.P.1الوثيقة ) 2016-2025للفترة 

بينما يرد النص اإلضافات الالحقة بأحرف بارزة باللون األحمر، سترد ، بينما بارزةبأحرف ستظل فهي االجتماع 
 .المحذوف مشطوبا

 ،36، و35، و4: " في الفقرات التاليةالفقراء"السكان الريفيون  تعبيرسيستبدل تعبير "السكان الريفيون" بــ –ألف 
 (.1عالوة على عناوين األهداف االستراتيجية )بما في ذلك الشكل ، 31، و22، و55و ،41، و37و

 :37على النحو التالي كي تشمل الحاشية  88تعّدل الفقرة  –باء 

مهمته لسوف يلعب الصندوق دورًا هامًا في دعم البلدان متوسطة الدخل للحّد من الفقر الريفي نظرًا "
فعدد متزايد من الدول األعضاء النامية في الصندوق وللعدد الكبير من فقراء الريف في مثل هذه البلدان. 

ويقترض بشروط مختلطة وعادية، وال بد للنموذج  بلد متوسط الدخلال وضعيةل إلى وصآخذ في الو 
الصندوق على مساعدة وسيركِّز انخراط . من أن يتكيف مع هذا الواقع المتغير التمويلي للصندوق

وعدم التوازن بين النمو  ،ق لقضايا انعدام المساواة بين المناطق الريفية والحضريةالحكومات في التطر  
والبطالة بين الشباب من خالل دعم تعزيز السياسات واالستراتيجيات والبرامج  ،المدني والحضري

مع  ،ن األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضيةوالمؤسسات المناصرة لفقراء الريف. وسوف يتألف انخراطه م
بما  ،وخدمات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،السياسات وصياغة ،توفير واسع إلدارة المعرفة

في ذلك برامج المساعدة التقنية مستردة التكاليف في البلدان متوسطة الدخل التي تسعى فقط للحصول 
للبلدان متوسطة الدخل، وفيما ة تمايزي اهجن   بصورة متزايدة الصندوقوسوف يطور  .على الدعم التقني
وسيتم اإليفاء بالتزام التجديد العاشر لموارد الصندوق بتوفير  .ذات األوضاع الهشةبينها، وللبلدان 

 معلومات محدثة عن استراتيجية الصندوق في االنخراط مع البلدان متوسطة الدخل للمجلس التنفيذي
بعد استكمال التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء  6102في أبريل/نيسان عام 

  ".6102في  في الصندوق المستقل الذي سيجريه مكتب التقييم
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 :على النحو التالي 98تعدل الفقرة  –جيم 

ل الريفي المستدام والشمولي واإليفاء بأهداف التنمية المستدامة الطموحة تعبئة موارد " سيتطلَّب تحقيق التحو 
ومع االلتزام  وعلى هذه الخلفيةبصورة مطردة.  يتغيرإنمائي  تمويليأكبر بصورة معتبرة ضمن مشهد 

من حيث المستوى أو  سواءسيأخذ الوصول إلى موارد الصندوق، ، باتفاقية إنشاء الصندوقالكامل 
 والتركيبة المتطورة لمصادره التمويليةللصندوق نموذج التمويل المتطور  االعتبار الشروط، بعين

في الصندوق يستمر سوف و. المتلقية الصندوق لبلدان معايير االقتصادية واالجتماعية الموضوعيةوال
تركيبة مالية أقوى وأكثر كفاءة وابتكارية تسمح له بلعب دوره كوكالة من وكاالت األمم المتحدة  تطوير

 "93.ومؤسسة مالية دولية إلى أقصى حّد ممكن
__________ 

أعاله(، يمكن تحديث  9)انظر الفقرة  6161في حين سيجرى استعراض منتصف المدة لإلطار االستراتيجي في عام  93
 الوثيقة بعد كل مشاورات خاصة بتجديد موارد الصندوق، إذا ما طلبت هيئة المشاورات ذلك

 ا لذلك.تبع المتبقية سيعاد ترقيم الحواشي –دال 


