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 توصية بالموافقة
الخطة وثيقة حية  المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على خطة المتابعة كما ه: واردة ف: هذه الوثيقة. وتعتبر هذه

 تكف من معتكفات المجلس التنفيذيعكما يتطلب األمر، استنادا إلى مخرجات كل مسنوية سيتم تحديثها بصورة 

 المتابعةخطة  2510معتكف المجلس التنفيذي لعام 

 مقدمة
، وعبر ممثلو الدول األعضاء ف: 6132أبريل/نيسان  61للصندوق ف: عقد أول معتكف للمجلس التنفيذي  -1

 واالستراتيجيةالصندوق عن تقديرهم لهذا الحدث كمنتدى مالئم لمناقشة قضايا الفعالية، والتوجهات األساسية 
 وبالتال: فقد تقرر جعل هذا المعتكف حدثا سنويا عليا للصندوق، سواء بين الممثلين أنفسهم، أو مع اإلدارة ال

لس أن تشكل صيغة هذا المعتكف بيئة غير رسمية يمكن من خاللها لممثل: الدول األعضاء ف: المج -2
أن يكون هذا المعتكف و من غير المقصود أو مع اإلدارة العليا للصندوق.  ، سواء فيما بينهماألفكاريتبادلوا 

 القرارات. منتدى رسميا التخاذ

ولتوفير المزيد من الدعم للمجلس ف: توفير التوجهات االستراتيجية للصندوق، وف: دورته الخامسة عشرة  -3
على إجراءات متابعة محتملة لمعتكف ، وافق المجلس التنفيذي 6132المائة المنعقدة ف: سبتمبر/أيلول  بعد

وفيما بعد يتم تداولها مع ممثل: الدول  ، تناقش بالتفصيل مع المنسقين واألصدقاء،6132أبريل/نيسان 
 األعضاء ف: المجلس.

وتم عرض وثيقة المتابعة الناجمة عن ذلك على المجلس التنفيذي ف: دورته السادسة عشرة بعد المائة  -4
، وطلب الممثلون من سكرتير الصندوق (EB 2015/116/R.34) 6132/كانون األول ديسمبرالمنعقدة ف: 

 لتعرض على دورة المجلس التالية.مية توفير خطة عمل رس

خطة العمل المقترحة توفر التوجه واإللهام للممثلين، وتضمن االستمرارية والذاكرة المؤسسية على توفر  و -5
المقطع ضوء التغيير المستمر ف: تركيبة المجلس. وتمت هيكلة خطة العمل هذه على النحو التال:، يتطرق 

، أما المقطع الثان: فيصف 6132األول منها إلجراءات متابعة التوصيات المتخذة ف: معتكف عام 
 الخطوات الت: ستتخذ لتنظيم معتكفات المجلس ف: المستقبل.

 5102لمعتكف أبريل/نيسان إجراءات المتابعة الجارية 
 لمجاالت على النحو التال:: ، تم إحراز التقدم ف: جملة من ا6132منذ عقد معتكف أبريل/نيسان  -6

تعزيز الحوار ضمن القوائم، فيما بينها من خالل اجتماعات غير رسمية أكثر تواترا مع سكرتير  (أ )
 الصندوق، عالوة على اجتماعات أكثر انتظاما بين المنسقين واألصدقاء أنفسهم.

 زيادة فعالية اجتماعات الهيئات الرئاسية للصندوق، نتيجة لما يل::  (ب )
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 تشاركية من خالل االجتماعات التحضيرية مع  و ول أعمال بصورة أكثر تفاعليةوضع جدا
 المنسقين قبل اجتماعات المنسقين واألصدقاء.

  توجه متزايد لبيانات مشتركة للقوائم عوضا عن بيانات منفصلة قبل وأثناء دورات المجلس
 لالجتماعات.أكثر استراتيجية للوقت المتاح التنفيذي، مما يترجم إلى استخدام 

  بعد إلقائها. مبكرتقاسم المالحظات الختامية لرئيس الصندوق ف: وقت 

  عقد جملة مختلطة من االجتماعات الرسمية وغير الرسمية لتقاسم المعرفة مثل الندوات
المعنية تظمة للمجلس والمشاورات غير الرسمية ضمن مجموعة العمل نالرسمية غير الم

 واالجتماعات غير الرسمية للمنسقين واألصدقاء. بقضايا التسيير ف: الصندوق،

  اقتراح بفتح حضور الندوات غير الرسمية لجميع الدول األعضاء ف: المجلس، األمر الذي قد
 يؤدي إلى تعزيز المناقشات.

تعزيز حضور المجلس التنفيذي ف: اجتماعات الهيئات الفرعية وانخراط ومشاركة الدول األعضاء  (ج )
بما ف: ذلك من خالل  ,اعات مجموعة العمل المعنية بقضايا التسييرف: الصندوق ف: اجتم

 المشاورات غير الرسمية مع القوائم.

 لتغطية أكثر عمقا للقضايا. ةالتمهيديالترويج لمشاركة الدول األعضاء ف: دورات اإلحاطة/الدورات  (د )

 عليه أخيرا لجنة التقييم. كما وافقت , تبسيط أكبر إلجراءات إبالغ المجلس التنفيذي والهيئات الفرعية (ه )

إحراز بعض التقدم حول القضايا ذات االهتمام المخصوص، الت: حددها المجلس التنفيذي ف:  (و )
قد تم التطرق لما يل: ف: اجتماعات متنوعة للهيئات الرئاسية، أو أنها ، و 6132معتكف أبريل/نيسان 

 .القريب المناقشات الت: ستعقد ف: المستقبل ف: ذخيرة

  أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر باريس بشأن تغير على ضوء  المتغير للصندوق.الدور
تشاطر (، ومؤتمر تمويل التنمية الذي عقد ف: أديس أبابا، تم 63المناخ )مؤتمر األطراف 

تمويل التنمية ف: الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس التحديث الشفه: عن مؤتمر 
، كما تم توفير تحديثات شفهية عن نواتج 6132تمبر/أيلول التنفيذي الت: عقدت ف: سب

مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ، وقمة األمم المتحدة لتبن: جدول أعمال التنمية لما بعد عام 
 فيذي.ن، ف: الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس الت6132

 .قة حول منظور الصندوق تم تشاطر ور  التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
بشأن التعاون بين المنظمات الت: تتخذ من روما مقرا لها ف: دورة المجلس الخامسة عشرة 

الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس ورقة خط أساس بعد المائة، كذلك عرضت على 
تجنب  التزم فيها الممثلون بتوفير نظرات ثاقبة لضمان االتساق بين الوكاالت الثالث بهدف

 التكرار.
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  ناقش المجلس هذه الوثيقة الت: تعتبر  .5152-5102اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة
وثيقة رئيسية توجه تنفيذ عمليات الصندوق ف: السنوات العشر القادمة، بصورة نشطة ، 

 .6132من خالل التصويت بالمراسلة ف: فبراير/شباط  تحت الموافقة على االطارومؤخرا 

 يعد إطار االقتراض السيادي  تعزيز تعبئة الموارد.ات الرامية إلى ستراتيجيالالتركيز على ا
أحد الوسائل االبتكارية لزيادة الموارد الت: سعى لها الصندوق  , الذي هو اآلن قيد التنفيذ

التقدم السنوي المحرز بشأن ببصورة مثمرة. وحتى تاريخه عرضت على المجلس وثائق تتعلق 
وتوقيع اتفاقية القرض الثان: اإلفرادي بموجب االتفاقية  ,مصرف التنمية األلمان:مرفق 

عن تحديد مصادر لالقتراض السيادي وتحديث اإلطارية مع مصرف التنمية األلمان: 
على دورة المجلس السادسة عشرة بعد المائة.  ,الجهات المقرضة المحتملة مع  والمشاورات

ائج استعراض إطار االقتراض السيادي على المجلس نتومن المقرر عرض تحديث عن 
 .6132التنفيذي ف: دورته المقررة ف: سبتمبر/أيلول 

 .وهو موضوع نوقش ف: سياق اإلطار االستراتيج:  االنخراط مع البلدان متوسطة الدخل
للصندوق وف: لجنة مراجعة الحسابات، وسيعرض تحديث عن انخراط الصندوق مع البلدان 

 .6132أبريل/نيسان  مجلس التنفيذي الستعراضه ف: دورةل على المتوسطة الدخ

 .وهو أحد النهج االبتكارية الت: يسعى الصندوق  الشراكات بين المنتجين والقطاع الخاص
تجاري، وبالتال:  ف: الزراعة كعمل  لها، إلشراك المزارعين الفقراء أصحاب الحيازات الصغيرة

 فهو مازال مظهرا استراتيجيا للمناقشة وللمدخالت الواردة من المجلس.

 للترويج للزراعة األسرية ونقل  ، كوسيلةالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
 التكنولوجيا ألغراض تحسين اإلنتاجية.

  .ال: ف: دعم الزراعة الذكية نظرا لعمل الصندوق الح 63 األطرافتبعا لمؤتمر تغير المناخ
تغير المناخ حاليا يشكل بيئيا وتنفيذ برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، 

 مظهرا تزداد أهميته ف: عمليات الصندوق.

  .عرض مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق تقريرا تقييميا موجزا عن انخراط الشعوب األصلية
، 6132لية، ك: تنظر فيه لجنة التقييم ف: أكتوبر/تشرين األول الصندوق مع الشعوب األص

دارة الصندوق حاليا بصدد إعداد مذكرة عن كيفية إدماج القضايا ذات الصلة بالشعوب  وا 
 األصلية ف: مرحلة تصميم المشروعات.

 يضمن االجتماعات غير الرسمية المكرسة مع منسق: القوائم، وبتعاون وثيق مع اإلدارة سوفومن خالل  -7
الصندوق جدولة المواضيع المتفق عليها بصورة مشتركة لمناقشتها ف: كل معتكف من معتكفات سكرتير 

 الت: أية قضايا أخرى قد تنشأ، أو الى ، أوالواردة أدناهالقائمة   إلىهذه القضايا  المجلس، ويمكن أن تستند
 لفعالية الصندوق ف: وقت انعقاد المعتكف. تعتبر هامة
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 المستقبليةالمعتكفات 

سيتخذ مكتب سكرتير الصندوق الخطوات التالية لضمان أن تكون المعتكفات المستقبلية جيدة التخطيط  -8
 والتنسيق، وأن يتم اإلبالغ عنها بصورة مالئمة.

سيتم السع: للحصول على قرار من المجلس التنفيذي  .عرض التواريخ المقترحة للمعتكف التالي (أ )
عقد المعتكف ف: العادة ف: شهر أبريل/نيسان من سمبر/كانون األول من كل عام. وسيف: دورة دي
 كل عام.

المعتكف  انعقادوسوف تعقد هذه االجتماعات قبل شهر من  اجتماع تحضيري مع المنسقين. (ب )
على القضايا الت:  ، والموافقةالمقترحتينه ت حول مكان انعقاد المعتكف وصيغتلتقاسم المعلوما

يه وجدول األعمال الختام:، مع مدخالت من الصندوق بشأن الجلسة الت: ستعقد بين ستناقش ف
دارة الصندوق خالل المعتكف.  ممثل: الدول األعضاء وا 

سيتم ف: العادة إرسال رسائل دعوة بما ف: ذلك الترتيبات ذات الصلة قبل . اللوجيستيةالمظاهر  (ج )
 ل: الدول األعضاء تأكيد مشاركتهم فيه.أربعة أسابيع من انعقاد كل معتكف. ويتوقع من ممث

بعد المعتكف سيعد مكتب سكرتير الصندوق تقريرا يعرض على المجلس للموافقة عليه  المتابعة. (د )
ف: الدورة الت: تعقب المعتكف. وستدرج أية خطوات تالية متفق عليها ف: خطة عمل غير رسمية 

المعرفة والخبرات المتولدة عن لينظر فيها المجلس الحقا. وسيضمن هذا اإلجراء اقتناص 
 المعتكفات وتقاسمها باتباع أفضل الممارسات ف: الصندوق.  

، من المخطط أن يعقد المعتكف التال: يوم: 6132وكما وافق عليه المجلس ف: ديسمبر/كانون األول  -9
المعتكف ، وكما طلب ممثلو الدول األعضاء ف: المجلس، فسيستند إلى صيغة 6132أبريل/نيسان  32و 31

 السابق.

 المجلسلممثل: الدول األعضاء ف: ودعما لهذا المعتكف كمنتدى غير رسم: لالنخراط ف: المناقشات  -11
وثيقة حية. بمعنى أنها ستراجع وتعدل كما هو مطلوب بعد كل معتكف   الرسمية تعتبر خطة العمل غير

 متخذةالمن معتكفات المجلس لعكس اإلجراءات اإلضافية 


