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عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذيالثامنةمحاضر جلسات الدورة 

مقدمة-أوال 
. 2016سبتمبر/أیلول 22- 21قدت الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي في روما في الفترة عُ - 1

وترد قائمة بالمشاركین في الدورة في الملحق األول بهذه المحاضر.

على المجلس التنفیذي الوثائق التي ترد قائمة بها في الملحق الثاني.وُعرضت - 2

من جدول األعمال)1بند افتتاح الدورة (ال–ثانیا
رئیس الصندوق كانایو نوانزي بجمیع المشاركین مهنئا رحب، الثامنة عشرة بعد المائةالدورة حاافتتقبل - 3

ممثلي الدول األعضاء المعتمدین حدیثا في المجلس التنفیذي كما یلي:

 السیدةVerena Hagg؛المؤسسات المالیة الدولیة، وزارة المالیة االتحادیة، النمسا،، مستشارة
 السیدLiu Weihua ، ،وزارة المالیة، لتعاون االقتصادي والماليلالدولیةدائرةالنائب المدیر العام ،

الصین؛
 السیدArnaud Guigné ، المستشار االقتصادي، نائب رئیس الخدمات االقتصادیة اإلقلیمیة، سفارة

فرنسا؛فرنسا،
 السیدةMartina Metz ، الممثلة الدائمة المناوبة لجمهوریة ألمانیا االتحادیة لدى منظمة األغذیة

.والزراعة لألمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرى

، الممثل الدائم لمملكة هولندا لدى Hans Hoogeveenورحب رئیس الصندوق بشكل خاص بسعادة السفیر - 4
، الممثلة الدائمة Marie-Therese Sarchمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة في روما؛ وسعادة السفیرة 

یرلندا لدى منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة في روما؛ آللمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وشمال 
والمراقبین الذین یحضرون دورة المجلس التنفیذي ألول مرة، وبأولئك باإلضافة إلى جمیع المندوبین

.قاعة االستماعالحاضرین في 

، من ألمانیا قد Martina Metzتحدیثات بشأن تنسیق القوائم، مشیرا إلى أن السیدة الصندوقوشاطر رئیس - 5
مثل الدائم لجمهوریة الصین ، نائب المShi Jiaoqunین الدكتور شحت كمنسق مشترك للقائمة ألف، كما عُ رُ 

یم والقائمة الفرعیة جالشعبیة لدى وكاالت األمم المتحدة لألغذیة والزراعة في روما، منسقا لكل من القائمة 
.2-جیم

فیما یتعلق بالتطورات الخاصة بالموظفین على مستوى إدارة الصندوق، أبلغ رئیس الصندوق المجلس بأن - 6
(الوالیات المتحدة) Cheryl Mordenمؤقت كما یلي: السیدة غلت على أساسجمیع الوظائف قد شُ 

Mikioالسیدو (فرنسا) كمستشار عام مؤقت؛Emmanuel Mauriceوالسیدكسكرتیرة الصندوق المؤقتة؛
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Kashiwagi المراقب ، و كبیر الموظفین المالیینمساعد لدائرة العملیات المالیة، و الرئیس ال(الیابان) كنائب
Paulین السید المؤقت. وعُ المالي Wintersالمعرفة ٕادارة دائرة االستراتیجیة و قائم بأعمالك.

النتائج الرئیسیة التي أسفرت عنها الدورة السابعة عشرة الصندوقلخص رئیسفي مالحظاته االفتتاحیة، و - 7
ي تمت منذ عرضا عاما عن البعثات القادمة وأنشطة السفر التوقدم بعد المائة للمجلس التنفیذي، 

أبریل/نیسان بهدف إقامة اتصاالت مؤسسیة، وٕانشاء شبكات، واالستمرار في استقطاب التأیید للمزارعین 
أصحاب الحیازات الصغیرة. وعلى وجه التحدید، ذكر رئیس الصندوق ما یلي:

، والتي قابل خاللھ في الصینشیانمشاركتھ في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرین في )أ(
المشروعات التي یدعمھا الصندوق؛في جتمعات المشاركة الم

التحول الریفي من خالل فعال زیارتھ إلى البرازیل في یولیو/تموز، حیث دعم الصندوق بشكل )ب(
الحجم؛المشاریع الصغیرة والمتوسطة االنخراط مع 

التي سفره إلى غرب أفریقیا في بدایة أغسطس/آب حیث شھد التقدم المحرز في المشروعات )ج(
یدعمھا الصندوق في السنغال، وسیرالیون، ولیبریا في مجاالت، على التوالي، الري على نطاق 

صغیر، وشبكات التمویل الریفي، والطرق الریفیة؛
منتدى الثورة خاللمساھمتھ في المناقشات حول التحدیات والفرص التي تواجھ الزراعة األفریقیة)د(

مبر/أیلول؛نیروبي في سبتفيالخضراء األفریقیة
لجائزة أفریقیا لألغذیة تقدیرا للدور الذي لعبھ في استقطاب التأیید للمزارعین أصحاب تسلمھ )ه(

الزراعة على الحیازات الصغیرة وفي إعادة توجیھ عمل الصندوق للتركیز بشكل أكبر على جعل 
نطاق صغیر عمال تجاریا مجدیا.

لمركز الدولي لتحسین في احتفال الذكرى الخمسین لأبلغ رئیس الصندوق المجلس عن مشاركته المزمعة - 8
في مكسیكو سیتي وٕاصدار تقریر التنمیة الریفیة إلقلیم أمریكا الالتینیة والكاریبي؛ واالجتماع الذرة والقمح 

في 2025واجتماع مجلس رئاسة میثاق ؛ النقد الدولي في واشنطن العاصمةالسنوي للبنك الدولي وصندوق
مجلس الرؤساء التنفیذیین في في أكتوبر/تشرین األول؛ واجتماع حوث السیاسات الغذائیةالمعهد الدولي لب

في نیویورك في نوفمبر/تشرین الثاني.منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسیق

4إلى 2مقدما إحاطة موجزة عن الحدث الرائد للصندوق المقرر انعقاده من وتابع رئیس الصندوق - 9

ني والذي یجري االستعداد له. ویشارك في رعایة المؤتمر دائرة الخزانة في الحكومة نوفمبر/تشرین الثا
وممارسة اإلیطالیة وسیكون موضوعه "االستثمار في التحول الریفي الشمولي: ُنهج ابتكاریة لتمویل 
ا في ذلك األعمال." ویتوقع أن یولد الحدث أفكارا ملموسة لتجسیر فجوة االستثمار في المناطق الریفیة، بم

تعبئة موارد معززة من خالل الشراكات بین القطاعین العام والخاص من أجل تنمیة زراعة أصحاب الحیازات 
1الصغیرة والمشاریع الصغیرة والمتوسطة.

شاطر رئیس الصندوق المجلس تحدیثات تتعلق بمواضیع مختلفة كما یلي: - 10

. شكر رئیس الصندوق الممثلین الذین حضروا إطالق تقریر التنمیة 2016ةتقریر التنمیة الریفی)أ(
هو منتج تقریر التنمیة الریفیةو في وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي اإلیطالیة.2016الریفیة 

.2017ینایر/كانون الثاني 25-23المجلس تغیر موعد انعقاد المؤتمر إلى الفترة منذ دورة1
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معرفي رئیسي للصندوق یسعى لتسجیل دینامیات التحول الریفي في سیاقات إقلیمیة مختلفة من أجل 
ت سیاساتیة.الخروج بتوصیا

1.127بما مجموعه تعهدتبلد قد 100. تم إبالغ المجلس بأن التجدید العاشر لموارد الصندوق)ب(
، باستثناء المساهمات المقدمة إلطار القدرة على تحمل الدیون، وأنه تم تسلم ملیار دوالر أمریكي

مساهمات جدیدة من إثیوبیا، وغینیا، والیابان، ولیبریا، وملدیف، وموریشیوس وجمهوریة كوریا، 
ملیار دوالر أمریكي، ما زالت هناك 1.35وسري النكا. ولكن لتحقیق المستوى المستهدف البالغ 

.ملیون دوالر أمریكي226حاجة لحوالي
ملیون دوالر أمریكي بموجب إطار 2.9. تم تسلم تعهدات بقیمة إطار القدرة على تحمل الدیون)ج(

صول المتنازل عنها في إطار التجدید العاشر األالقدرة على تحمل الدیون. وبلغت مدفوعات سداد 
ملیون دوالر أمریكي.0.5والي ملیون دوالر أمریكي، مما یترك فجوة بقیمة ح3.4لموارد الصندوق 

سوف تنمو في ظل إطار القدرة على تحمل الدیونمبالغ بأن وعالوة على ذلك، ُذكر المجلس 
ملیون دوالر أمریكي في فترة 38.2تجدیدات الموارد المستقبلیة، وتصل إلى ما تقدر قیمته بحوالي 

ملیون دوالر أمریكي في فترة التجدید الثاني عشر 92.2التجدید الحادي عشر لموارد الصندوق، و
.لموارد الصندوق

رئیس . اعتذرالرئیس الخارجي لهیئة المشاورات الخاصة بالتجدید الحادي عشر لموارد الصندوق)د(
الصندوق لعدم إثارة موضوع اختیار رئیس الهیئة في وقت أبكر بكثیر مع المنسقین واألصدقاء، 

في االعتبار، والذي أكد استعداده للعمل كرئیس خارجي.Johannes Linnوذكر أنه تم أخذ السید 
. أعاد رئیس وكاالت األمم المتحدة لألغذیة والزراعة التي توجد مقارها في روماالتعاون بین )ه(

الصندوق التأكید على أهمیة هذا المجال بالنسبة للصندوق وأن الوكاالت تعمل معا على مشروعات 
أهداف التنمیة المستدامة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الصندوق یتعاون بصورة مختلفة من أجل تحقیق

.إنمائیة متعددة األطراف أخرى تستثمر في التنمیة الریفیةمصارفنشطة مع مؤسسات مالیة دولیة و 
. هذه العملیة جاریة، وأشار رئیس الصندوق إلى أن مسؤولیة هامة انتخاب الرئیس المقبل للصندوق)و(

ملتزم، ومسؤول، النتخاب شخصوهیئاته الرئاسیة األخرى محافظي الصندوق جلس تقع على م
وموثوق یملك الحماس، والطاقة، والرؤیة، والصفات القیادیة الثابتة. وعبر رئیس الصندوق عن أمله 

.بأن یبني الرئیس المقبل على القاعدة المتینة التي تم إنشاؤها، ویتابع تنفیذ مهمة الصندوق
مبادئ السلوك الخاصة ر رئیس الصندوق عن أمله بأن یعتمد المجلس التنفیذي . عبّ لوكمبادئ الس)ز(

في المستقبل القریب نظرا إلى أنها تعكس أفضل الممارسات في بممثلي الدول األعضاء في المجلس 
المؤسسات والمؤسسات المالیة الدولیة األخرى، وكونها أداة ضروریة لحمایة المؤسسة وضمان 

أنه على الرغم من عدة مشاورات لم یعتمد المجلس مبادئ إلى لجید. وأشار بخیبة أمل التسییر ا
.السلوك بعد

أخیرا، وفیما یتعلق بأولویات األشهر الباقیة من فترة شغله للمنصب، ذكر رئیس الصندوق أنه سوف یركز - 11
خلفه؛ وضمان أن التجدید على ما یلي: تجمیع التغییرات والتحوالت التي تم القیام بها وتوثیقها من أجل 

.وأن یبدأ التجدید الحادي عشر على أساس راسخ،العاشر لموارد الصندوق ممول بالكامل
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قرارات المجلس التنفیذي-ثالثا 

من جدول األعمال)2اعتماد جدول األعمال (البند -ألف
أحاط المجلس التنفیذي علما ببرنامج العمل كما هو وارد في الوثیقة - 12

EB 2016/118/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.2 واعتمد جدول األعمال كما هو مقترح في الوثیقة ،
EB 2016/118/R.1/Rev.1 وسیتم تنقیح جدول األعمال بصورة إضافیة (لیصبح الوثیقة .
EB 2016/118/R.1/Rev.2 لیعكس إدراج البند الخاص بالتعاون بین الوكاالت التي توجد مقارها في روما (

ئل أخرى، كما تم اقتراحه من قبل ممثل هولندا.تحت مسا

االستعراض المسبق رفیع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج –باء 
، واالستعراض المسبق لبرنامج 2017والمیزانیتین العادیة والرأسمالیة للصندوق لعام 

2017میزانیته لعام عمل مكتب التقییم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج و 

من جدول األعمال)3(البند 2019- 2018وخطته اإلشاریة للفترة 
نظر المجلس التنفیذي في االستعراض المسبق رفیع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج - 13

ب التقییم ، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكت2017والمیزانیتین العادیة والرأسمالیة للصندوق لعام 
2019- 2018وخطته اإلشاریة للفترة 2017المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج ومیزانیته لعام 

)EB 2016/118/R.2 وأحاط المجلس علما بالمواجیز التي وفرها رئیس لجنة مراجعة الحسابات ورئیس .(
لجنة التقییم حول استعراض اللجنتین المعنیتین لهذه الوثیقة.

الممثلون في المجلس عن تقدیرهم للوثیقة الواضحة والمسهبة، وأثاروا العدید من التساؤالت. وقد وفرت عّبر - 14
إدارة الصندوق إیضاحات، مشیرة إلى أن عددا من هذه االستفسارات سوف یتم التطرق لها في الوثیقة 

ه الخصوص:النهائیة المقرر عرضها على المجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول. وعلى وج

، وهو العام الثاني من خطة التجدید العاشر 2017الممثلون بالمقترح الذي یجعل من عام رّحب )أ(
لموارد الصندوق، عاما یتسم بأكبر برنامج للقروض والمنح، وبالتالي الحد من عبء محاولة 

إلى أن برنامج الوصول إلى هدف هذا التجدید في السنة النهائیة من الفترة. وقد أشار أحد الممثلین 
القروض والمنح المتصور للسنة الثانیة من فترة التجدید العاشر للموارد سیكون أكثر من ضعف 

المستوى المتحقق في السنة الثانیة من فترة التجدید التاسع للموارد.
ز ، والتي تتجاو 2016في المائة مقارنة بعام 2.8ومع اإلحاطة علما بالزیادة االسمیة المقدرة بحدود )ب(

معدالت التضخم الفعلیة والمتوقعة لكل من الدوالر األمریكي والیورو، طلب ممثلو الدول األعضاء 
أن تكون الزیادة النهائیة التي سیتم اقتراحها في دیسمبر/كانون األول أقرب ما یمكن إلى معدل 

یكون التضخم، كما یتم حسابه بناء على منهجیة متفق علیها. وأوضحت إدارة الصندوق بأنه س
في 1.1مضلال مقارنة الزیادة اإلسمیة بمعدالت التضخم، نظرا إلى أن الزیادة في األسعار بنسبة 

المائة تعد الرقم المالئم للمقارنة بمعدالت التضخم. وأشارت إدارة الصندوق أیضا إلى أن معدل 
االعتبار عند تحدید في المائة) قد تم أخذهما بعین 3.2في المائة) وعالمیا (1التضخم في إیطالیا (
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هذه الزیادة. وأن معدل التضخم لكل بند من البنود سوف یخضع إلعادة النظر فیه عند إعداد الوثیقة 
النهائیة للمیزانیة.

ملیون دوالر أمریكي قد تم 500واستجابة لطلب وارد، أكدت إدارة الصندوق بأن افتراض اقتراض )ج(
50-45أخذه في الحسبان عند وضع المخصصات اإلجمالیة، وأنه بنهایة دورة تجدید الموارد فإن 

في المائة من الموارد ستكون قد خصصت ألفریقیا جنوب الصحراء.
وردا على أسئلة حول االقتراض السیادي، وعلى وجه الخصوص تبعاته المحتملة على مخصصات )د(

خصیص الموارد على أساس األداء، وٕاطاره الزمني وأثره على السیولة وتركیبة الحافظة، نظام ت
أوضحت إدارة الصندوق بأن االقتراض السیادي لن یؤدي إلى تشویه تخصیص الموارد بناء على 

ملیار دوالر أمریكي. وقد 3.2نظام تخصیص الموارد على أساس األداء لبرنامج عمل قد یصل إلى 
مجموعة عمل داخلیة مشتركة بین الدوائر الستعراض سیاسات اإلقراض وشروطه. وكما تم تم إنشاء 

االتفاق علیه مع لجنة مراجعة الحسابات، سیتم توفیر تحدیثات للممثلین في الوقت المناسب. وفیما 
یتعلق بتساؤل آخر حول فهم الممثلین بأن جمیع موارد البرامج في إطار تجدید الموارد سوف 

ملیار 3.2ناء على نظام تخصیص الموارد على أساس األداء، بما في ذلك إن تعدت تخصص ب
دوالر أمریكي، أوضحت إدارة الصندوق بأن هذه المجموعة سوف تنظر أیضا في هذا الموضوع 

وتلتمس التوجیه من المجلس التنفیذي ولجنة مراجعة الحسابات كما یقتضي الحال.
الخاصة بإنشاء مرفق لالجئین والمهاجرین، والتهجیر القسري وٕاشارة إلى المذكرة اإلعالمیة )ه(

واالستقرار الریفي، عّبر الممثلون عن وجهة النظر القائلة بأن تصمیم وصورة هذا المرفق سوف 
یستفیدان من مناقشة كاملة وموافقة یمنحها المجلس التنفیذي. وأشارت إدارة الصندوق إلى أن هذا 

ع مكتب المستشار العام، هو مرفق الستالم األموال التكمیلیة ولیس المرفق، وكما تمت مناقشته م
حساب أمانة، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة؛ 
وبالتالي فإنه ال یتطلب موافقة من المجلس، نظرا ألنه قد بني على أساس المشروعات الجاریة التي 

د المستشار العام أیضا على أن المجلس التنفیذي قد منح السلطة لرئیس یمولها الصندوق. وأك
الستالم األموال التكمیلیة التي تتعلق بإدارة المنح من أي مصدر 1987و1986الصندوق في عامي 

كان، شریطة أن تكون للمشروعات الجاریة التي یمولها الصندوق.
ت إلى نهج الركائز في میزانیة الصندوق وربط وأشار الممثلون إلى أن التحول من نهج المجموعا)و(

األمر مباشرة بالمخرجات كان المتوقع منه تحسین فعالیة عملیتي التخطیط المؤسسي وتخصیص 
الموارد. وتم التأكید على أن هذا التحول یستحق اهتماما مخصوصا لضمان استمراریة العمل 

أنها أن تساعد على ضمان التحول السلس وحیادیة التكالیف، وأن المشاركة الوثیقة للمجلس من ش
وتجنب أي ضغوطات تصاعدیة في التكالیف. وُشجعت إدارة الصندوق على توفیر معلومات أكبر 
عن المخرجات وعلى التركیز على المیزانیة الفعلیة، عوضا عن المیزانیة المصادق علیها، كأساس 

ن نهج المجموعات إلى نهج الركائز لن للمقارنة. وأكدت إدارة الصندوق للمجلس على أن التحول م
یؤدي إلى زیادة في المیزانیة وأن المعلومات اإلضافیة عن عملیة هذا التحول سوف تعرض على 

.2017لجنة مراجعة الحسابات والمجلس في عام 
تمت اإلشادة بمكتب التقییم المستقل في الصندوق على عرض میزانیته على أساس مخرجات. وتم )ز(

. وفي هذا 2017قترح إجراء تقییم مؤسسي جدید للهیكلیة المالیة للصندوق في عام الترحیب بم
المجال، سأل أحد الممثلین عن ما إذا كان یمكن استخدام االستنتاجات األولیة لهذه العملیة بحیث 
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تستنیر بها مداوالت هیئة مشاورات التجدید الحادي عشر لموارد الصندوق. ورد المكتب بأنه یمكن 
، إال أنه أوضح بأن وثیقة النهج 2017ر االستنتاجات األولیة مع هیئة المشاورات بنهایة عام تشاط

، وأن التقییم سوف یجرى 2017الخاصة بهذا التقییم سوف تعرض على لجنة التقییم في مارس/آذار 
، نظرا لتعقد المواضیع التي ینطوي علیها. ورّحب الممثلون أیضا بدعم 2018ویستكمل في عام 

المكتب للبلدان المتلقیة فیما یتعلق بتنمیة القدرات على التقییم وزیادة تركیز المكتب على تعزیز 
الشراكات مع الوكالتین األخریین اللتین تتخذان من روما مقرا لهما.

وفیما یتعلق بعملیة الالمركزیة كأحد محركات التكالیف، ُطلب من إدارة الصندوق العمل من أجل )ح(
انیة على المدى الطویل، واحتواء التكالیف على المدى القصیر. وتم السعي للحصول حیادیة المیز 

على إیضاحات حول سبب كون التكالیف الحالیة في المكاتب القطریة للصندوق أعلى من التقدیرات 
، والتي تم توفیرها في تحدیث عن الحضور 2017الخاصة بالتكالیف اإلضافیة للمكاتب القطریة لعام 

للصندوق في أبریل/نیسان. وأكدت إدارة الصندوق على أن تكالیف الموظفین هي بالفعل القطري
أعلى قلیال مما تم تقدیره سابقا، وأشارت إلى أن تكالیف غیر الموظفین هي أقل، مما یجعل إجمالي 
التكالیف المقترحة مساویة تقریبا للتقدیرات األصلیة. وأكدت بأن جمیع تكالیف الموظفین وغیر 

لموظفین تخضع حالیا لالستعراض وأن النتائج سوف تنعكس في الوثیقة التي ستعرض في ا
دیسمبر/كانون األول.

من جدول األعمال)4التقییم (البند - جیم

تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتھا الثانیة والتسعین)أ(
تقییم عن دورتها الثانیة والتسعین، أحاط المجلس التنفیذي علما بالتقریر الشفهي الذي قّدمه رئیس لجنة ال- 15

، وعلى وجه الخصوص، مصادقة EB 2016/118/R.3استنادا إلى محاضر الدورة كما هي واردة في الوثیقة 
اللجنة على االستمرار في إدراج التوصیات واستجابات اإلدارة كجزء من جمیع تقاریر التولیفات التقییمیة.

دورتھا الثالثة والتسعینتقریر رئیس لجنة التقییم عن )ب(
كما أحاط المجلس التنفیذي علما بتقریر رئیس اللجنة الشفهي عن دورتها الثالثة والتسعین، استنادا إلى - 16

. وأحاط المجلس علما بأن لجنة التقییم قد صادقت على EB 2016/118/R.41المحاضر الواردة في الوثیقة 
ملیون دوالر أمریكي؛ ورحبت بالتقییم 5.76بما قیمته 2017ام المیزانیة المقترحة لمكتب التقییم المستقل لع

المؤسسي المخطط له للهیكلیة المالیة للصندوق؛ وصادقت على المقترح الذي تقدمت به إدارة الصندوق 
بین التقییم الذاتي والتقییم المستقل في الصندوق إلى دورتها السادسة والتسعین اتفاق االتساقلتأجیل عرض 

؛ كما صادقت على إدراج بند حول استراتیجیة الصندوق بشأن االنخراط 2017عقدها في مارس/آذار المقرر 
.في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة على جدول أعمال دورتها الرابعة والتسعین

التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق)ج(

ریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق كما استعرض المجلس التنفیذي اإلصدار الرابع عشر من التق- 17
، وأثنى على مكتب التقییم المستقل على الجودة العالیة EB 2016/118/R.7 + Add.1هو وارد في الوثیقة 
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لهذه الوثیقة، وصادق على التوصیات الواردة فیها. ورّحب ممثلو الدول األعضاء باألداء اإلجمالي القوي 
صندوق في مجاالت اإلنتاجیة الزراعیة، ورأس المال االجتماعي والبشري، والمساواة والمحسن الستثمارات ال

بین الجنسین، واالبتكار، وٕارساء الشراكات؛ وحثوا إدارة الصندوق على االستمرار في إیالء اهتمام وثیق في 
وعلى وجه التحدید:تعمیم التغذیة، وٕادارة البیئة والموارد الطبیعیة، وٕارساء الشراكات، وٕادارة المعرفة. 

بشأن وجھة النظر التي أثارھا المجلس لضرورة أن تقوم إدارة الصندوق بإعادة النظر في كیفیة )أ(
قیاس االنخراط في الشراكات كمخرج بدال من مدخل، نظرا لدور الشراكات في تحقیق استدامة 

لوقت الحاضر ألنھ یجب البرامج الطویلة األمد، رّدت إدارة الصندوق بأن ذلك ال یمكن إجراؤه في ا
النظر إلى الشراكات على أنھا وسیلة لتحقیق غایة بدال من كونھا غایة بحد ذاتھا.

وفیما یتعلق بالتغذیة، والتي شكلت التزاما ھاما في إطار التجدید العاشر لموارد الصندوق، وافق )ب(
افیا لضمان تعمیم المجلس على أن إشراك أخصائي في التغذیة في جمیع بعثات اإلشراف لم یكن ك

التغذیة في العملیات، كما لم تكن إضافة بعض األنشطة أو إعادة تركیز المشروعات بما یمكن 
وصفھ "بعدسة التغذیة". وحث المجلس إدارة الصندوق على زیادة تركیزھا على األوضاع التي 

عنیین من مرحلة تتسم بمستویات عالیة من سوء التغذیة، وعلى العمل بصورة وثیقة مع الشركاء الم
تصمیم المشروعات لضمان تعمیم قضایا التغذیة. وأشارت إدارة الصندوق إلى أن التقدم المحرز 

حتى اآلن في ھذا المجال یعكس االلتزام بالتطرق لھذه القضیة.
وفیما یتعلق بالمناقشة حول الحاجة لمزید من تعزیز إدارة المعرفة، قالت إدارة الصندوق بأن ھذا )ج(

وأن العمل جار بشأنھ، بما 2025- 2016مجال ھام في اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة المجال 
في ذلك اإلدراج المرتقب لخطة العمل المؤسسیة إلدارة المعرفة في فترة التجدید العاشر للموارد. 
وفیما یتعلق بوجھة نظر المجلس بضرورة تشذیب استراتیجیة االستھداف لإلیفاء بمھمة الصندوق 
نظرا لزیادة تعقید الفقر، عّبرت إدارة الصندوق عن اتفاقھا مع ھذه التوصیة وأكدت أنھا، وتماشیا 
مع سیاسة االستھداف في الصندوق، ملتزمة بوضع استراتیجیات استھداف مصممة خصیصا 

لمشروعات الصندوق ورصدھا بصورة وثیقة خالل التنفیذ.
المستقل على تنظیم حدث تعلم حول قاعدة البیانات الموجودة استجابة لطلب المجلس، وافق مكتب التقییم - 18

في التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق لتعزیز فهم كیفیة عمل هذه القاعدة.

، وهو اإلدارة المالیة 2017وأخیرا، وافق المجلس على موضوع التعلم المقترح للتقریر السنوي لعام - 19
والمسؤولیات االئتمانیة.

ار أحد الممثلین قلقه من أن الموجز التنفیذي للتقریر السنوي هو الوحید الذي یترجم إلى اللغات الرسمیة وأث- 20
األربع للصندوق، في حین أن العناصر األساسیة بشكل أكبر ال تتم ترجمتها. وفي هذا السیاق، ُذكر 

اء من إجراءات الكفاءة.الممثلون بأن طول وثائق الهیئات الرئاسیة أمر قد صادق علیه المجلس كإجر 

من جدول األعمال)5تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق (البند - دال
من تقریر 2016، والتي تتضمن إصدار عام EB 2016/118/R.8 + Add.1استعرض المجلس الوثیقة - 21

الفعالیة اإلنمائیة للصندوق، مع تعلیقات مكتب التقییم المستقل في الصندوق علیها، ورّحب باألداء الجید 
عموما للمشروعات التي یدعمها الصندوق. وأثنى ممثلو الدول األعضاء على إدارة الصندوق للهیكلیة 
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صدارات المستقبلیة من هذا التقریر على والصیغة المرضیتین لهذا التقریر، في حین اقترحوا أن تحتوي اإل
معلومات أكبر عن معاییر األداء الرئیسیة مع وصف أشمل للمنهجیة. وأوضحت إدارة الصندوق بأن هنالك 
حدود موضوعة على عدد كلمات وثائق المجلس. وعلى وجه التحدید، رّحب المجلس بالنتائج اإلیجابیة 

إما أنها تحققت أو 2015لك أن أهداف المخرجات الموضوعة لعام المنعكسة في تقریر هذا العام، بما في ذ
في المائة من مشروعات الصندوق أو أكثر قد ُقیمت على أنها مرضیة. عالوة على 80تم تجاوزها، وأن 

ذلك:

ھنأ المجلس الصندوق على زیادة نسبة النساء إلى الرجال في صفوف المستفیدین من المشروعات )أ(
یعتبر دلیال على التزام اإلدارة بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة.، والذي 50:50إلى 

وفي حین عّبر الممثلون عن رضاھم عن زیادة مؤشر انخراط الموظفین، تمنوا أن یعرفوا ما ھي )ب(
وما أعلى. وذكرت إدارة 5-الخطوات التي یتخذھا الصندوق لزیادة عدد النساء في الرتبة الفنیة ف

ة التالیة: محاوالت معززة الجتذاب النساء المؤھالت لشغل المناصب الرفیعة الصندوق األمثل
المستوى في الصندوق؛ وإجراء حمالت ترویجیة؛ إشراك عدد إلزامي من النساء في القوائم 
القصیرة للمقابالت؛ وإیجاد إطار جدید للتطویر الوظیفي؛ واإلطالق المخطط لھ لبرنامج القادة 

الناشئین.
ضاء المجلس علما بوجھة نظر اإلدارة القائلة بأن التفاوت بین تصنیفات التقریر السنوي وأحاط أع)ج(

عن نتائج وأثر عملیات الصندوق وتقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق قد یمكن عزوھا لالختالفات 
بین في المنھجیات وقواعد البیانات المستخدمة، ولبعض المعاییر المتبناة، والختالف التركیز فیما 

التقییم الذاتي والتقییم المستقل. وعالوة على ذلك، وفي حین أن تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق 
یقوم باإلبالغ على خمسة مستویات من المؤشرات المتضمنة في إطار قیاس النتائج في الصندوق، 

ى مستوى فإن التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق ال یبلغ إال عن المؤشرات عل
المشروعات والبرامج القطریة (والتي تكون في الغالب قابلة للمقارنة فقط مع المستوى الثاني من 
المؤشرات في إطار قیاس النتائج). كما أشارت إدارة الصندوق أیضا إلى أنھا بصدد إیجاد إطار 

شامل للفعالیة اإلنمائیة لتعزیز عملیات وطرائق التقییم الذاتي. 
لممثلین عما إذا كان ھنالك نظام لإلنذار المبكر للمشروعات التي یوجد قصور في وسأل أحد ا)د(

أدائھا. وأكدت إدارة الصندوق أنھ یجري معالجة ذلك على ثالثة مستویات: على مستوى 
المشروعات من خالل الرصد والتقییم، وتقاریر اإلشراف؛ وعلى المستوى اإلقلیمي من خالل 

المستوى المؤسسي من خالل استعراضات األداء المؤسسي الفصلیة، استعراضات الحافظة؛ وعلى 
وتقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق.

واستجابة لمشاغل عّبر عنها الممثلون فیما یتعلق بالمستوى المتدني لصرف األموال للمشروعات، فقد - 22
متلقیة أیضا. وأن دائرة سلطت إدارة الصندوق الضوء على أن هذه القضیة بحاجة للمعالجة مع البلدان ال

االستراتیجیة وٕادارة المعرفة في الصندوق بصدد إجراء تحلیل إحصائي للصروفات باستخدام بیانات داخلیة 
وثانویة.

وأشار المجلس إلى أن تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق یشكل تقریرا لنهایة فترة التجدید التاسع للموارد، - 23
عت من قبل مبادرة تقدیر أثر التجدید التاسع لموارد الصندوق مع موجز وبالتالي فهو یتضمن أرقام وض
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ملیون شخص من قبضة 24للدروس المستفادة. وطلب الممثلون معلومات إضافیة عن كیفیة تخلیص 
الفقر، ولماذا اختلف هذا الرقم عن الهدف األصلي الموضوع لفترة التجدید التاسع لموارد الصندوق.

الحاجة لالتساق بین التقییمات المستقلة لمكتب التقییم المستقل والتقییمات الذاتیة في وتم التأكید على - 24
الصندوق. ووعد مكتب التقییم المستقل وٕادارة الصندوق بتوفیر تحدیثات عن التقدم المحرز بهذا الصدد في 

الوقت المالئم.

جنسین وتمكین المرأة استعراض منتصف المدة لسیاسة الصندوق بشأن المساواة بین ال- هاء
من جدول األعمال)6(البند 

، وهي استعراض منتصف المدة لسیاسة الصندوق EB 2016/118/R.9استعرض المجلس التنفیذي الوثیقة - 25
بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، وباركوا باإلجماع للصندوق على قیادته بالنهوض بجدول أعمال 

ء داخلیا ضمن عملیاته أو خارجیا، وال سیما على أدائه البارز فیما یتعلق بخطة المساواة بین الجنسین سوا
العمل على مستوى منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة.

كما رّحب المجلس التنفیذي باستعراض منتصف المدة هذا، مشیرا بعین الرضى إلى أن عدد النساء اللواتي - 26
خدمات من المشروعات التي یدعمها الصندوق قد ازداد خالل فترة التجدید التاسع لموارد الصندوق یتلقین ال

. وحث إدارة الصندوق على التركیز بشكل 2015ملیون في عام 56إلى 2011ملیون امرأة في عام 28من 
إلبقاء على زخم التقدم أكبر على االستجابة لقضایا التمایز بین الجنسین، بدال من الحساسیة الجنسانیة، وا

المحرز في تعمیم القضایا الشاملة مثل تمكین المرأة والمساواة بین الجنسین في عمل الصندوق بأسره. كما 
ُشجعت إدارة الصندوق على اإلبقاء على جهودها في المجاالت القلیلة من مجاالت خطة العمل على 

لقصور، لضمان أن یكون مستوى الخبرة المكرسة مستوى منظومة األمم المتحدة التي ما زالت تعاني من ا
للمساواة بین الجنسین وقدرات الموظفین كافیا للتنفیذ الفعال لسیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین، 

عالوة على ضمان جودة تصمیم ورصد المشروعات التي تراعي قضایا التمایز بین الجنسین.

ندوق في مجال المنهجیات األسریة، والتي توضح أن أنشطة كما أثنى المجلس أیضا على تجربة الص- 27
المشروعات التحولیة فیما یخص التمایز بین الجنسین على مستوى األسرة والمجتمع المحلي تتعدى مجرد 
التعامل مع أعراض انعدام المساواة بین الجنسین إلى التطرق لألسباب الجذریة، بما في ذلك العادات 

، والسلوكیات، والنظم االجتماعیة.االجتماعیة، والمواقف

كذلك نصح المجلس إدارة الصندوق بإضافة منظور جنساني إلى نظام إدارة النتائج واألثر باالستناد إلى - 28
تمكین النساء في مؤشر الزراعة، إضافة إلى مسار النقاط الخمس، وذلك لوضع خطة عمل تتسم بأهداف، 

زمنیة لتلبیة التزامات كل من إطار قیاس النتائج، وخطة العمل وأنشطة، ومسؤولیات مشتركة، وموارد، وأطر
. وُأعلم المجلس بأنه، بما یتماشى مع توصیات مكتب التقییم 2017على مستوى منظومة األمم المتحدة لعام 

في المائة من تصمیمات 90المستقل، فإن لدى اإلدارة جدول أعمال طموح: أن یحقق ما ال یقل عن 
15في المائة من بینها تصنیف مرٍض، و50یدة تصنیف مرض إلى حد ما، وأن یحقق المشروعات الجد

في المائة تصنیف مرٍض للغایة في فترة التجدید العاشر لموارد الصندوق.

وأحاط المجلس علما بالتزام اإلدارة باالستمرار في سعیها لتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة.- 29
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من جدول 7لصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة (البند تقریر رئیس ا- واو
األعمال)

، وهي النسخة الثالثة EB 2016/118/R.10 + Add.1أخذ المجلس علما بالمعلومات الواردة في الوثیقة - 30
لتقییم عشرة من تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة وتعلیقات مكتب ا

المستقل علیها.

وشعر المجلس بالسرور للدرجة العالیة من األخذ بتوصیات مكتب التقییم المستقل من قبل إدارة الصندوق، - 31
وأشار إلى أن ذلك ینصب في االتجاه اإلیجابي لضمان إدماج الدروس المستفادة واإلجراءات التصحیحیة 

173عن أن إجمالي التوصیات المستعرضة وعددها في عملیات الصندوق وبرمجتها. وكان المجلس راضیا 

في المائة من التوصیات قد نّفذ أو أنه قید 94توصیة عن السنة الماضیة، وأن 45توصیة تمثل أكثر من 
التنفیذ. وحظیت حقیقة أن التوصیات قد ُقّدرت استنادا إلى مجاالت مواضیعیة رئیسیة، عالوة على درجة 

االمتثال، بالتقدیر كذلك.

وأكد المجلس على أهمیة تعزیز وٕاثبات الكفاءة على الدوام، وحث الصندوق على التعبیر عن الكفاءات - 32
المكتسبة بصورة یمكن التعبیر عنها بطریقة أكثر كمیة كلما كان ذلك ممكنا. ومع االعتراف بالشاغل الذي 

تقل وما ینجم عنها من توصیات، یراود إدارة الصندوق بشأن عدد التقییمات التي یجریها مكتب التقییم المس
فقد أكد ممثلو الدول األعضاء مجددا على أن التقییمات تمثل فرصة هامة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة 
المالئمة، عندما تستدعي الضرورة، إلدماج الدروس المستفادة. كما اقترحوا على مكتب التقییم المستقل أن 

، العبء اإلضافي الموضوع على كاهل الموظفین الذین یضطرون یأخذ بعین الحسبان، كلما كان ذلك ممكنا
لالستجابة إلى عدد كبیر من التوصیات. وعّبر المجلس عن تقدیره للوضع المستقل لمكتب التقییم المستقل، 
والمساهمة الكبیرة التي قدمها ذلك في تحسین أداء الصندوق، مسلطا الضوء على تقریر هذا العام كمثال 

على ذلك.

واللتین 2015وفیما یتعلق بالتوصیتین الواردتین في التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق لعام - 33
لم تحظیا بموافقة إدارة الصندوق علیهما، وهما، الحاجة إلى إعداد استراتیجیات خروج لكل مشروع من 

األنشطة غیر اإلقراضیة في المشروعات، والحاجة إلدراج مؤشرات وأهداف محددة قابلة للقیاس من أجل
أطر نتائج برامج الفرص االستراتیجیة القطریة، أشار المجلس إلى أن إدارة الصندوق تتمتع بالمرونة للموافقة 

أو عدم الموافقة على التوصیات، ووضع األطر الزمنیة لتنفیذ التوصیات استنادا إلى القدرات المتوفرة.

رة والمكتب بصورة مشتركة بإیجاد السبل الرامیة إلى التخفیف من عبء وأخیرا اقترح المجلس أن تقوم اإلدا- 34
متابعة التوصیات، ولكن بدون اإلضرار باستقاللیة مكتب التقییم المستقل في تقدیم التوصیات.

(ج) من 4و8برامج الفرص االستراتیجیة القطریة وتقییمات البرامج القطریة (البندان - زاي
جدول األعمال)

ٕاندونیسیا، و الصین، و ض المجلس التنفیذي برامج الفرص االستراتیجیة القطریة لكل من األرجنتین،استعر - 35
وتركیا. وبما یتماشى مع اقتراح عرض تقییمات البرامج القطریة على المجلس بالتزامن مع برامج الفرص 
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ین، وٕاندونیسیا، وتركیا االستراتیجیة القطریة ذات الصلة، تم النظر أیضا في تقییم البرنامج القطري للص
تحت هذا البند. وقدم مكتب التقییم المستقل في الصندوق تعلیقات على برامج الفرص االستراتیجیة القطریة 

تلقي مذكرات من مكتب 2013للصین، إندونیسیا، وتركیا، تبعا لطلب المجلس في دورته في أبریل/نیسان 
لها تقییمات برامج تاالستراتیجیة القطریة التي أجریالتقییم المستقل في الصندوق بشأن برامج الفرص 

.قطریة

، وال سیما الُنهج قطریةالبرامج التقییمات و برامج الفرص االستراتیجیة القطریة وكان المجلس مقدرا جدا ل- 36
االبتكاریة التي اتسمت بها مثل التركیز على تقاسم المعرفة وتعزیز الشراكات، بما یتماشى مع اإلطار 

برامج الفرص . كما سلط المجلس الضوء على ضرورة احتواء 2025- 2016للفترة تیجي للصندوقاالسترا
للبلدان متوسطة الدخل على معلومات أكثر عن التمویل المشترك. ویرد أدناه موجز االستراتیجیة القطریة

.محددةتقییمات برامج قطریةو برامج فرص استراتیجیة قطریةللمناقشات التي دارت حول 

(أ) األرجنتین
المستند إلى النتائج امج الفرص االستراتیجیة القطریة نبر عبر المجلس التنفیذي عن تقدیره باإلجماع ل- 37

لألرجنتین. ودعم ممثلو أنغوال، والبرازیل، وكینیا، والمكسیك، وباكستان، وٕاسبانیا االستراتیجیة القطریة، 
لفقر الریفي في البلد، ومسلطین الضوء على االستهداف آخذین علما بالمستویات المرتفعة لعدم المساواة وا

السلیم لالستراتیجیة، وال سیما بالنسبة للمجتمعات األصلیة. وطلب ممثل إیطالیا معلومات إضافیة عن 
التعاون بین بلدان الجنوب، وهو التوجه المحوري لالستراتیجیة اإلقلیمیة الذي تم تعزیزه أكثر بفضل مبادرة 

خیرة لتقدیم مساعدة تقنیة لمشروعات في أفریقیا. وطلب ممثل فرنسا معلومات عن االستهداف األرجنتین األ
والتمویل اإلضافي المطلوب لبرنامجین محتملین في المستقبل. وأوضح مدیر البرنامج القطري اهتمام 

من األموال األرجنتین باستكمال موارد الصندوق بالتمویل المشترك، بما في ذلك من المؤسسات الشریكة و 
اإلضافیة المعبئة من قبل الصندوق. وأشار بشأن االستهداف إلى التركیز المتنامي للبرنامج القطري على 

نمي خبرات متخصصة یمكن أن المجتمعات األصلیة، والبرنامج المزمع للمجتمعات األصلیة الذي سیُ 
لغرانو" الحكومیة، أشار مدیر تستخدم أیضا في برامج أخرى. وأخیرا، وردا على استفسار حول ""خطة ب

البرنامج القطري إلى أن الخطة خلقت بیئة سیاساتیة مواتیة جدا للبرنامج القطري للصندوق. وعبر ممثل 
وأكد على التزام حكومته ،للدعم العریض الذي قدمه أعضاء المجلس التنفیذياألرجنتین عن تقدیره 

.باالستراتیجیة

(ب) الصین
- 2016للصین للفترة المستند إلى النتائجذي برنامج الفرص االستراتیجیة القطریةاستعرض المجلس التنفی- 38

وعبر المجلس عن تقدیره للطریقة التي أعاد بها هذا البرنامج تصمیم انخراط الصندوق في بلد .2020
ى األنشطة متوسط الدخل من الشریحة العلیا، وال سیما بالنسبة للنهج األكثر استراتیجیة والتركیز األكبر عل

م البرنامج القطري. ُوطلبت یغیر اإلقراضیة. كما رحب المجلس أیضا باالهتمام الذي تم إیالؤه لتوصیات تقی
) التمویل المشترك المتوقع، بما في 2) استراتیجیة االنخراط في السیاسات؛ (1توضیحات بشأن ما یلي: (

) الوكالة المركزیة المسؤولة عن 3؛ (الصغیرةبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازاتذلك من 
) الشراكات المتوقعة مع الوكاالت 4التنسیق، وٕادارة المعرفة، وتیسیر توسیع نطاق البرنامج القطري؛ (
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یة و المواد الكیمیا) عما إذا كان االهتمام باستخدام 6) دعم المنظمات الریفیة؛ (5الوطنیة/الدولیة األخرى؛ (
) التعاون بین بلدان الجنوب. وتم اإلیضاح بأن: (أ) االستراتیجیة 7أجندة التعمیم البیئي؛ (جزءا من الزراعیة

القطریة تتصور قناتین لتعزیز االنخراط في السیاسات: أوال، إدارة أفضل وأكثر منهجیة للمعرفة المتولدة من 
ل األنشطة التحلیلیة التي تهدف خالل تنفیذ برنامج اإلقراض؛ وثانیا، تركیز أكبر على تولید المعرفة من خال

، ولكن 1:1في النهایة إلى استخدام النتائج لتنویر عملیة وضع السیاسات؛ (ب) نسبة التمویل المشترك (أي 
مع استهداف نسبة أعلى) تشیر إلى التمویل المشترك المتوقع من الموارد الحكومیة، والتي هي أكثر قابلیة 

فهو متوقع من القطاع الخاص، والمصارف –ذي هو أصعب للتنبؤ به ال-للتنبؤ. أما التمویل اإلضافي 
التجاریة، ومؤسسات التمویل األخرى، والتعاونیات، والمستفیدین. ونسبة التمویل المشترك آلخر مشروعین 

. وفي هذه اآلونة، لیست هناك قروض 1:1.9في الصین تم اعتمادهما من قبل المجلس كانت حوالي 
الوكالة المركزیة المسؤولة عن ؛ (ج) التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرةبرنامج متوقعة من 

التنسیق، وٕادارة المعرفة، وتیسیر توسیع النطاق هي المكتب الحكومي للتنمیة الزراعیة الشاملة؛ (د) تعتبر 
برنامج القطري، ومن أمرا رئیسیا بالنسبة للتنفیذ الناجح للالشراكات مع األطراف الوطنیة/الدولیة األخرى

المتوقع إرساء شراكات جدیدة أو معززة مع الجامعات ومعاهد األبحاث الصینیة، والشركاء اإلنمائیین، بما 
والوكاالت والمؤسسات –في ذلك منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األغذیة العالمي 

ج القطري وینخرط مع المنظمات الریفیة، نظرا إلى الحكومیة األخرى، والقطاع الخاص؛ (ه) سیدعم البرنام
أن أحد مجاالت التركیز المواضیعیة لبرنامج الفرص االستراتیجیة القطریة هو "دعم التعاونیات الشمولیة"؛ 
(و) سالمة األغذیة هي قضیة تثیر قلقا متزایدا، واإلنتاج "اآلمن" هو عنصر مركزي في االستراتیجیة؛ (ز) 

ان الجنوب أولویة بالنسبة لكل من الصندوق والصین، وتعزیزها هو أحد التوجهات التعاون بین بلد
.االستراتیجیة لبرنامج الفرص االستراتیجیة القطریة الجدید

(ج) إندونیسیا

إلندونیسیا. وقد عبر المستند إلى النتائجبرنامج الفرص االستراتیجیة القطریةاستعرض المجلس التنفیذي - 39
وطرحوا عددا من ،برنامج الفرص االستراتیجیة القطریةتنفیذي بشكل إجمالي عن تقدیرهم لأعضاء المجلس ال

األسئلة. وكان أولها من كندا ومتعلق بانخراط البرنامج مع القطاع الخاص في إندونیسیا. وتم التوضیح بأن 
مقو یالزراعیة والریفیة. و القطاع الخاص، المحلي والدولي على السواء، یلعب دورا متزاید األهمیة في التنمیة 

الصندوق بتیسیر الشراكات المستدامة بین القطاعین العام والخاص وضمان تعزیز البیئات التمكینیة 
لالستثمار الخاص والعام المستدامین في المناطق الریفیة. وتعلق سؤال ثاٍن من كندا بمساهمة الصندوق في 

ق بیانات من الوكالتین األخریین اللتین یقع مقرهما في تحسین التغذیة. وفي هذا المجال، یستخدم الصندو 
روما من أجل استهداف المناطق المحرومة تغذویا، وتوفیر الدعم في شكل بناء القدرات، وتوجیه رسائل 
تتعلق باإلرشاد التغذوي، واالستثمار في األغذیة الغنیة من الناحیة التغذویة لصالح المستفیدین. وطلبت 

، وعن مساهمة الصندوق في إدارة للتأثر بتغیر المناخةمعرضمن المعلومات عن الزراعة الالمزید األمانی
ونهجه بالنسبة ؛، وٕادارة الموارد الطبیعیة؛ وعملیة اختیار الشركاء من القطاع الخاصمستجمعات المیاه

لقضایا مثل حقوق اإلنسان. وتم اإلیضاح بأن الصندوق یعمل على قضایا المناخ عن طریق دعم أصحاب 
الحیازات الصغیرة في التكیف مع المخاطر المرتبطة بتقلبات المناخ، وتعزیز اإلدارة المستدامة للموارد 

كین المؤسسات المحلیة والسكان المحلیین الطبیعیة. وفیما یتعلق بحقوق اإلنسان، یعمل الصندوق على تم
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من أن یكون لهم كلمة في السیاسات التي تمس حیاتهم والتأثیر علیها. وبصورة أوسع، الصندوق عضو في 
أقوى في قضایا میزة نسبیة، ویتعاون مع الوكاالت األخرى التي لها فریق اإلدارة القطري لألمم المتحدة
وعما ،مانیا تعلق بمفهوم البرنامج المقترح لخدمات رواد األعمال الشبابحقوق اإلنسان. وسؤال أخیر من أل

أیضا. وأكد الصندوق بأن الحال سیكون خارج المزرعة واألنشطة غیر الزراعیةإذا كان سیدعم األنشطة 
لبت إسبانیا المزید من المعلومات عن أنشطة الصندوق في مجال إدارة المعرفة، وال سیما بالنسبةطكذلك. و 

الممول من الصندوق، والذي تشارك إسبانیا في مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیةإلى لزیارات الدراسیةل
تمویله. وتم التأكید على أن ذلك المشروع مشروع عالي األداء ویلقى اهتماما دولیا، وأن وفودا رفیعة 

.سة المشروع ونهجهالمستوى من عدد من الدول األعضاء في الصندوق سوف تزور إندونیسیا لدرا

تركیا) د(
لتركیا المستند إلى النتائجبرنامج الفرص االستراتیجیة القطریةاستعرض المجلس التنفیذي - 40

)EB 2016/118/R.14 وأثنى على الفریق للجودة العالیة للوثیقة التي تبني على نتائج وتوصیات تقییم (
نهج أكثر اتساقا بالنسبة للتمویل المشترك، ونهج البرنامج القطري األخیر. وشملت التوصیات الحاجة إلى 

متین لالستهداف، والتعزیز المستمر للمیزة النسبیة للصندوق في البلد. وطلب ممثل الدانمرك توضیحات عما 
ملیون والذین تستضیفهم تركیا حالیا. 2إذا كان یتم إعطاء االعتبار الواجب لالجئین السوریین البالغ عددهم 

صندوق أن حكومة تركیا تدمج الالجئین السوریین المؤهلین في قوة العمل؛ غیر أن استراتیجیة وأكد فریق ال
الصندوق في تركیا ركزت على المناطق المرتفعة حیث ال یوجد الجئون سوریون. وتتوقع االستراتیجیة تعزیز 

إلقلیمیة للصندوق. وأشار ي والمراكز شبه ار االنخراط مع تركیا وتوسیع الشراكات متى تم إنشاء المكتب القط
سوف یوقع قریبا. وعبر اتفاق البلد المضیفسفیر تركیا لدى وكاالت األمم المتحدة في مداخلته إلى أن 

متوسط الدخل من أعضاء المجلس عن تقدیرهم الخاص لتركیز االستراتیجیة المناصر للفقراء في سیاق بلد 
غیر اإلقراضیة، الذي یستند إلى خطوات ملموسة لتعزیز ونهجها الشامل بالنسبة لألنشطة الشریحة العلیا

.التعاون بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

. وشكر رئیس الصندوق الممثلین لمداخالتهم أثناء المناقشات بشأن برامج الفرص االستراتیجیة القطریة- 41
یبقى الحضور ضعیفا.وأشار إلى أنه على الرغم من أن الندوات غیر الرسمیة جاءت بطلب من المجلس،

وكان المقصود من الندوات غیر الرسمیة أن تتیح متسعا من الوقت للممثلین لتقاسم المعلومات االرتجاعیة، 
وطرح األسئلة، والمشاركة في مناقشات مع إدارة الصندوق حول قضایا مختلفة. وٕاضافة إلى ذلك، حث 

میة كوسیلة للحد بصورة أكبر من الوقت المكرس رئیس الصندوق الممثلین على استخدام الندوات غیر الرس
للمناقشات أثناء دورات المجلس. وُشجع األعضاء على إرسال ممثلین آخرین من وفودهم في حال تعذر 

.حضورهم

تعدیالت مقترحة على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج الصندوق للتأقلم لصالح –حاء
من جدول األعمال)9زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة (البند 

ناقش المجلس التنفیذي التعدیالت المقترح إدخالها على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح - 42
. EB 2016/118/R.15، كما هي واردة في الوثیقة زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة في الصندوق
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في بیان مشترك، عبرت القائمة ألف عن موافقتها على الحاجة لتعدیل صك حساب أمانة البرنامج للمرحلة - 43
2023الثانیة منه، مع اإلبقاء على الصیغة الحالیة لما تبقى من المرحلة األولى، والتي ستستمر حتى عام 

من هذا البرنامج. وفیما یتعلق على أقل تقدیر، حتى تستكمل المشروعات الممولة بموجب المرحلة األصلیة
بالتغییرات المقترح إدخالها على الوثیقة، عبر أعضاء القائمة ألف عن ترحیبهم بزیادة تركیز المرحلة الثانیة 
من البرنامج على االنخراط السیاساتي؛ والتمكین االقتصادي للمرأة والمساواة بین الجنسین؛ واالنخراط مع 

الموارد الطبیعیة؛ وتقدیرات المخاطر والخدمات المناخیة؛ وٕادارة المعرفة.القطاع الخاص؛ وحوكمة إدارة

ومن جهة أخرى، طلبت القائمة ألف أن یتم تنقیح الوثیقة قبل أن تقدم للمجلس للمصادقة علیها ولكي - 44
المرحلة تتضمن إطارًا أكثر تطورا بالكامل لقیاس النتائج للمرحلة الثانیة من البرنامج، یحدد كیف ستقوم هذه

بدعم جدول أعمال أوسع لتعمیم قضایا المناخ، مع المساهمات التكمیلیة غیر المقیدة.

وُاتفق على أن تتشاور إدارة الصندوق مع األعضاء المعنیین لتوضیح احتیاجاتهم وتوقعاتهم بشأن إطار - 45
ة. وسوف ترفع اإلدارة نسخة النتائج للمرحلة الثانیة من البرنامج، والتي سیتم تمویلها من األموال التكمیلی

منقحة من هذه الوثیقة إلى المجلس التنفیذي كي یصادق علیها في دورته التي ستعقد في دیسمبر/كانون 
.2016األول 

من جدول األعمال)10تعمیم قضایا المناخ في المشروعات التي یمولها الصندوق (البند -طاء
ذ التزامات التجدید العاشر لموارد الصندوق بما یتعلق بتعمیم قدمت إدارة الصندوق معلومات عن طرائق تنفی- 46

قضایا المناخ في جمیع البرامج الجدیدة التي یمولها الصندوق، كما هو وارد وصفه في الوثیقة 
EB 2016/118/R.16.وأحاط المجلس التنفیذي علما بمضمون الوثیقة ،

ئة إدارة الصندوق على تعمیم قضایا تغیر المناخ في ألقي بیان مشترك نیابة عن القوائم الثالث، وتمت تهن- 47
في المائة من المشروعات االستثماریة خالل فترة التجدید التاسع لموارد الصندوق، بدعم من 40أكثر من 

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة، مما مهد الطریق أمام التعمیم الشامل لقضایا 
جدید العاشر لموارد الصندوق. وفي حین أشار التقریر إلى التجربة الناجحة حتى اآلن، المناخ خالل فترة الت

في المائة بحلول 100تمت اإلشارة أیضا إلى التحدیات التي تواجه تحقیق هدف تعمیم قضایا المناخ بنسبة 
فیذي عن دعمه ، بغض النظر عن مستوى الموارد اإلضافیة التي تتم تعبئتها. وعّبر المجلس التن2018عام 

لخطط الصندوق في هذا الصدد.

وردا على تعلیقات من المجلس، قدمت إدارة الصندوق إیضاحا بشأن إدراج المنظور الجنساني والتغذیة في - 48
تعمیم قضایا المناخ، وبشأن قیاس األهداف وخطوط األساس، وأبلغت الممثلین عن الخطوات االئتمانیة 

یها عملیة حصول الصندوق على اعتماد لدى الصندوق األخضر للمناخ.علوالعنایة الواجبة التي انطوت 
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من 11اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفیذي للنظر فیها (البند - یاء
جدول األعمال)

أفریقیا الغربیة والوسطى(أ)
مذكرة رئیس الصندوق: قرض ومنحة مقترح تقدیمهما إلى جمهوریة النیجر لمعالجة :النیجر

العجز المالي لبرنامج تنمیة الزراعة األسریة في مناطق مارادي وتاهوا وزیندر 
واعتمد القرارین التالیین:، EB 2016/118/R.17نظر المجلس التنفیذي في المقترح الوارد في الوثیقة - 49

الصندوق إلى جمهوریة النیجر قرضا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته ثمانیة مالیین ومائة قـرر: أن یقدم
وحدة حقوق سحب خاصة)، على أن یخضع ألیة 0001508وخمسین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة. 
ضا: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة النیجر منحة في إطار القدرة على تحمل الدیون تعادل قیمتها قـرر أی

وحدة حقوق سحب خاصة)، 0001508ثمانیة مالیین ومائة وخمسین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (
هذه على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في

الوثیقة.

أفریقیا الشرقیة والجنوبیة)ب(
) إثیوبیا برنامج التنمیة التشاركیة للري على نطاق صغیر ـــ المرحلة الثانیة 1(

EBنظر المجلس التنفیذي في المقترح الوارد في الوثیقة- 50 2016/118/R.18 واتفاقیة التمویل المتفاوض
القرارات التالیة:بشأنها واعتمد

أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة إثیوبیا الدیمقراطیة االتحادیة قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته :قـرر
72اثنان وسبعین ملیون وتسعمائة وخمسین ألف وحدة حقوق سحب خاصة ( 950 وحدة حقوق سحب 000

ون مطابقة على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكعلى ملیون دوالر أمریكي)، 102خاصة) (حوالي 
نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة. 

وثمانین اقرر أیضا: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة إثیوبیا الدیمقراطیة االتحادیة منحة تعادل قیمتها ملیون
1ألف وحدة حقوق سحب خاصة ( 080 ملیون دوالر 1.5وحدة حقوق سحب خاصة) (حوالي 000

أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام على أمریكي)، 
الواردة في هذه الوثیقة.

كما قرر أیضا: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة إثیوبیا الدیمقراطیة االتحادیة منحة من حساب أمانة برنامج 
الیین وثمانمائة وسبعین ألف وحدة التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة تعادل قیمتها سبعة م

7حقوق سحب خاصة ( 870 أن على ملیون دوالر أمریكي)، 11وحدة حقوق سحب خاصة) (حوالي 000
.تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

وافقة على برنامج التنمیة التشاركیة للري على نطاق أخذ المجلس علما بامتناع الوالیات المتحدة عن الم- 51
المرحلة الثانیة في إثیوبیا، نظرا إلى أن العنایة البیئیة الواجبة المقدمة للمشروع لم تلب المتطلبات -صغیر 

التشریعیة للوالیات المتحدة بالنسبة لمثل هذه البرامج، وال سیما فیما یتعلق بتوقیت نشر وثائق األثر البیئي.
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األلبان في روانداصناعة مشروع تنمیة ) رواندا: 2(
EBنظر المجلس التنفیذي في المقترح الوارد في الوثیقة - 52 2016/118/R.19/Rev.1 واتفاقیة التمویل

القرارین التالیین:المتفاوض بشأنها واعتمد 

للغایة تعادل قیمته واحدا وثالثین ملیونا قـرر: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة رواندا قرضًا بشروط تیسیریة
وحدة حقوق سحب خاصة) (حوالي 00035031وثالثمائة وخمسین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي على ملیون دوالر أمریكي)، 43.6
.للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة رواندا منحة تعادل قیمتها سبعمائة وتسعین ألف وحدة حقوق قرر أیضا: 
أن تخضع على ملیون دوالر أمریكي)، 1.1وحدة حقوق سحب خاصة) (حوالي 000790سحب خاصة (

.ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

أصحاب الحیازات الصغیرةنظم ريبرنامج إحیاء :زمبابوي) 3(
EBنظر المجلس التنفیذي في المقترح الوارد في الوثیقة - 53 2016/118/R.20/Rev.1 واتفاقیة التمویل المتفاوض

القرار التالي:بشأنها واعتمد 

لدیون تعادل قیمتها إطار القدرة على تحمل ابموجبقرر: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة زمبابوي منحة 
وحدة حقوق سحب خاصة) 00030018ثمانیة عشر ملیونا وثالثمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

ملیون دوالر أمریكي تقریبا)، على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على 25.5حوالي(
.نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

األدنى وشمال أفریقیا وأوروباالشرق (ج)
مشروع التنمیة الریفیة في جبال األطلس:المغرب

، واعتمد القرارین التالیین:EB 2016/118/R.22نظر المجلس التنفیذي في المقترح الوارد في الوثیقة - 54

وستمائة اً قـرر: أن یقدم الصندوق إلى المملكة المغربیة قرضا بشروط عادیة تعادل قیمته أربعین ملیون
سنوات على أن 5سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 15یورو) لمدة 00061040وعشرة آالف یورو (

یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة. 

ومائتي وتسعین ألف یورو اا ملیونقـرر أیضا: أن یقدم الصندوق إلى المملكة المغربیة منحة تعادل قیمته
یورو) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط 0002901(

.واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

للتمویل الصغري ABCمنحة مقترح تقدیمها بموجب نافذة المنح القطریة إلى مصرف –كاف
من جدول األعمال)12دعم مشروع تمویل الشتات المالي للشباب الریفي (البند بشأن

للتمویل ABCنظر المجلس التنفیذي في المنحة المقترح تقدیمها بموجب نافذة المنح القطریة إلى مصرف - 55
الصغري بشأن دعم مشروع تمویل الشتات المالي للشباب الریفي، كما هي واردة في الوثیقة 

EB 2016/118/R.23 :واعتمد القرار التالي ،
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قرر: أن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي لمشروع تمویل الشتات المالي للشباب الریفي، منحًة بمبلغ 
للتمویل ABCدوالر أمریكي) إلى مصرف 000425أربعمائة وخمسة وعشرین ألف دوالر أمریكي (
كون مطابقًة على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة الصغري مدتها ثالث سنوات وفقًا لشروط وأحكام ت

.إلى المجلس التنفیذي في هذه الوثیقة
طلب الممثلون في المجلس ضرورة أن توفر مثل هذه المقترحات في المستقبل المزید من المعلومات عن - 56

وموقع المنظمة، متلقي المنح من القطاع الخاص، بما في ذلك، من بین جملة أمور أخرى، العنوان القانوني
.وملكیتها، وكم مضى على وجودها، ألغراض الوضوح

مصرف ة إلدراج ملحق یحتوي على معلومات مفصلة عن حتر قعدل إدارة الصندوق وثیقة المنحة المتسوف- 57
ABCومعلومات أخرى ذات صلة، كما تم طلبه من قبل المجلسللتمویل الصغري.

من 13بالتجدید الحادي عشر لموارد الصندوق (البند إنشاء هیئة المشاورات الخاصة–الم
جدول األعمال)

بشأن إنشاء هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید EB 2016/118/R.24نظر المجلس التنفیذي في الوثیقة - 58
الحادي عشر لموارد الصندوق، ووافق على تقدیم الوثیقة ومشروع القرار الوارد في ملحق الوثیقة إلى مجلس 

. وباإلضافة إلى ذلك، واستجابة لطلب من 2017افظین في دورته األربعین المنعقدة في فبرایر/شباط المح
ممثل الكویت، تم االتفاق على تعدیل مواعید اجتماع یونیو/حزیران لهیئة المشاورات، المقترحة اآلن لیومي 

یونیو/حزیران.29و28، بدال من 2017یونیو/حزیران 30و29

ى ذلك، أكد رئیس المجلس، وكما تمت مناقشته في االجتماع األخیر للمنسقین واألصدقاء، أن وباإلضافة إل- 59
المشاورات في المستقبل سوف تعقد مع األعضاء ابتداًء من أبریل/نیسان من العام السابق النعقاد هیئة 

لمنصب الرئیس المشاورات الخاصة بتجدید الموارد، إلتاحة الوقت المناسب لمناقشة أي مرشحین محتملین
الخارجي لهیئة المشاورات.

من جدول األعمال)14المسائل المالیة (البند -میم 
تقاریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعیها األربعین بعد المائة والحادي واألربعین بعد (أ)

المائة
استعرض المجلس التنفیذي تقریري رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعیها األربعین بعد المائة - 60

، وأحاط EB 2016/118/R.26وEB 2016/118/R.25والحادي واألربعین بعد المائة، كما یردان في الوثیقتین 
نة عن االجتماع األربعین بعد علما بالمعلومات المقدمة فیهما. وركز الموجز الشفهي الذي قدمه رئیس اللج

المائة على المداوالت التي دارت حول بندین من بنود جدول األعمال، وهما تقریر المراجع الخارجي عن 
. 2021- 2017الضوابط الداخلیة واإلجراءات المحاسبیة، وعملیة اختیار المراجع الخارجي للصندوق للفترة 

ألربعین بعد المائة على استعراض إطار االقتراض السیادي وركز الموجز الشفهي عن االجتماع الحادي وا
واستعراض كفایة االحتیاطي العام.
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وجوابا على أسئلة بشأن االقتراض من األسواق، أبلغت إدارة الصندوق المجلس بأنه یتم وضع خارطة طریق - 61
ن لجنة مراجعة الحسابات لتقدیم دراسة جدوى خالل فترة التجدید العاشر لموارد الصندوق، وأكدت للممثلین بأ

ستبقى على اطالع على التقدم المحرز في هذا الشأن. وسوف ُیقدم تحدیث بشأن هذه القضیة إلى المجلس 
في دیسمبر/كانون األول. وٕاضافة إلى ذلك، اقترح رئیس اللجنة إمكانیة النظر في إدراج هذا الموضوع على 

ادي عشر لموارد الصندوق.جدول أعمال هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید الح

اتفق الممثلون مع إدارة الصندوق على أهمیة اإلبقاء على تجدید الموارد كالتمویل األساسي للصندوق، - 62
وطلبوا أن تشاطرهم إدارة الصندوق أي معلومات ذات صلة فیما یتعلق باالقتراض من األسواق والمضي 

اقشة المسهبة من قبل لجنة مراجعة الحسابات قدما في الوقت المناسب للسماح بالنظر الواجب والمن
والمجلس التنفیذي.

استعراض كفایة مستوى االحتیاطي العام(ب)
، اتفق المجلس على اإلبقاء على االحتیاطي العام عند المستوى EB 2016/118/R.27بعد النظر في الوثیقة - 63

(ب) من 13، وفقا للمادة 2017قدیر في عام ملیون دوالر أمریكي وٕاعادة النظر في هذا الت95الحالي البالغ 
الالئحة المالیة للصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، كما تم تعدیلها من قبل مجلس المحافظین في دورته 

الخامسة والثالثین.

منهجیة أسعار الفائدة المتغیرة في الصندوق: أثر أسعار الفائدة السالبة(ج )
، وافق المجلس على قرار تعدیل منهجیة وضع أسعار الفائدة EB/2016/118/R.28بعد النظر في الوثیقة - 64

المتغیرة في الصندوق المطبقة على القروض المعتمدة بشروط متغیرة كما هي مفصلة في الوثیقتین 
EB 2009/98/R.14وEB 2011/102/R.11 وسیسمح هذا التعدیل بإدخال حد أدنى صفري على مكوني .

سعر الفائدة السائد بین مصارف لندن وسعر الفائدة السائد بین المصارف األوروبیة على سعر الفائدة 
المرجعي الذي یطبقه الصندوق، ویتم تطبیقه على جمیع القروض الموجودة والمصادق علیها حدیثا بالشروط 

.2017ینایر/كانون الثاني 1سیدخل هذا التعدیل حیز النفاذ بدءا من التي ذكرت أعاله. و 

وجوابا على استفسار حول ما إذا كان هذا القرار سیطبق بأثر رجعي، قال المستشار العام بأن هذا اإلجراء - 65
سیطبق على جمیع العقود الحالیة والمستقبلیة فیما یتعلق فقط بسعر الفائدة المرجعي في الصندوق الذي 
یحدد كل ستة أشهر. ولن یتطلب القرار أي تعدیل على العقود القائمة نظرا إلى أن السیاسة تنطبق تلقائیا 

في هذه الحاالت.

مقترح للوصول إلى مرفق االقتراض من مصرف التنمیة األلماني ألغراض التجدید العاشر لموارد (د)
الصندوق

بشأن وصول الصندوق إلى EB 2016/118/R.29وثیقة نظر المجلس التنفیذي في التوصیة الواردة في ال- 66
ملیون یورو) بموجب االتفاقیة اإلطاریة الحالیة مع مصرف التنمیة 100الشریحة النهائیة من األموال (

ملیون یورو)، واستخدام هذه األموال إلیصال البرنامج المستهدف للقروض والمنح لفترة 400األلماني (
ملیار دوالر أمریكي، ووافق علیها. كما وافق المجلس أیضا على 3.2لصندوق إلى التجدید العاشر لموارد ا

دخول الصندوق في اتفاقیات قروض إفرادیة كما هو متوقع في تلك االتفاقیة.
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أشار أحد الممثلین إلى أنه ال ینبغي للقروض السیادیة أن تحل محل مساهمات األعضاء، ولكن أن توفر - 67
ضافیة، وطلب إجراء تحلیل شامل وشفاف للدروس المستفادة، وذلك كي تستنیر بها إمكانیة تعبئة موارد إ

القرارات المستقبلیة المتعلقة بإطار االقتراض السیادي.

استعراض إطار الصندوق لالقتراض من الدول السیادیة والمؤسسات التي تدعمها دول سیادیة(ه)
(الوثیقة 2015السیادي في عام عندما وافق المجلس التنفیذي على إطار االقتراض- 68

EB 2015/114/R.17/Rev.1 وستعرض النتائج 2016)، اتخذ قرار بأنه سیتم استعراضه مبدئیا في عام ،
. وبما یتماشى مع هذا القرار، ُقدم االستعراض 2016في تقریر على المجلس التنفیذي في سبتمبر/أیلول 

، إلى المجلس التنفیذي EB 2016/118/R.30ي الوثیقة األول إلطار االقتراض السیادي، كما هو وارد ف
للعلم.

أبلغت إدارة الصندوق المجلس أنها ستقوم، بعد الموافقة على مقترح الوصول إلى الشریحة النهائیة البالغة - 69
ملیون یورو من أموال االتفاقیة اإلطاریة الموقعة مع مصرف التنمیة األلماني في نوفمبر/تشرین الثاني 100

، باالنخراط مباشرة مع مصرف التنمیة األلماني من أجل الدخول في مفاوضات بشأن اتفاقیة قرض 2014
إفرادیة ثالثة في األسابیع القادمة. وُأبلغ الممثلون بأنه تجري محادثات مع الوكالة الفرنسیة للتنمیة حول 

وق. وتأمل إدارة الصندوق أن قرض محتمل لدعم برنامج اإلقراض خالل فترة التجدید العاشر لموارد الصند
تتمكن من تقدیم مقترح بهذا الشأن إلى االجتماع الثاني واألربعین بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات في 

نوفمبر/تشرین الثاني، وٕالى الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول.

لفرنسیة للتنمیة، أشار ممثل فرنسا بأنه تم نقل رسالتین إلى الزمالء في فیما یتعلق بالمحادثات مع الوكالة ا- 70
الوكالة: األولى مفادها أن یفعلوا أقصى ما في وسعهم لیتمكنوا من دعم الصندوق في سعیه لتقلیص فجوة 

اء التمویل المتعلقة بفترة التجدید العاشر لموارد الصندوق من خالل عملیة قروض؛ والثانیة تتعلق باإلیف
بشروط إطار االقتراض وضمان احترام جمیع الشروط.

ومع اعترافهم بأن إطار االقتراض لم ینفذ بعد، اقترح الممثلون أن یعالج االستعراض القادم الدروس - 71
المستفادة بصورة أكثر وضوحا، وأن یدمج الدروس المستفادة من االتفاقیة اإلطاریة مع مصرف التنمیة 

رحات لجعل إطار االقتراض السیادي أكثر كفاءة. كما سلطوا الضوء على أهمیة األلماني، وأن یشمل مقت
إدراج تحلیل أساسي وشامل للمخاطر في االستعراضات المستقبلیة.

عّبرت إدارة الصندوق عن تقدیرها للدعم الجوهري الذي قدمه كل من لجنة مراجعة الحسابات والمجلس - 72
واقع.لضمان تحول إطار االقتراض السیادي إلى

من جدول 15مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة األربعین لمجلس المحافظین (البند –نون
األعمال)

التي تتضمن مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة EB 2016/118/R.31نظر المجلس التنفیذي في الوثیقة - 73
من النظام الداخلي لمجلس المحافظین.6األربعین لمجلس المحافظین، ووافق علیها وفقا للمادة 
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من 16تقریر مرحلي عن مجموعة العمل المعنیة بقضایا التسییر في الصندوق (البند - سین
جدول األعمال)

رّحب المجلس التنفیذي باإلحاطة التي قدمها رئیس مجموعة العمل المعنیة بقضایا التسییر في الصندوق - 74
، وأحاط EB 2016/118/R.32مجموعة العمل، كما هو وارد في الوثیقة عن االجتماعین الخامس والسادس ل

علما بالمعلومات المقدمة فیها.

وأبلغ رئیس مجموعة العمل المجلس بأن مجموعة العمل قد توصلت إلى توافق في اآلراء بشأن بعض - 75
قائمة خالل تلك القضایا، بما في ذلك تلك المتعلقة بتجدید الموارد، والحاجة إلى تعریف تركیبة كل 

االجتماعات. واستذكر أنه تم طلب معلومات ارتجاعیة من القوائم بشأن بعض المقترحات األخرى التي 
. وألقى الممثلون بیانات 2016سبتمبر/أیلول 14أثیرت في االجتماع غیر الرسمي األخیر الذي انعقد في 

ضرورة حل قضیة ضعف تمثیل القائمة حول مواقفهم فیما یتعلق بتلك المقترحات. واتفق الممثلون على
جیم. ومن بین المقترحات التي نظرت فیها مجموعة العمل ما یلي:

إعادة النظر في تعریف كل قائمة، األمر الذي سیؤدي إلى تحول البلدان من قائمة إلى أخرى؛)أ(
یؤدي مرة إنشاء القوائم بناًء على األھلیة للحصول على تمویل من الصندوق، والذي من شأنھ أن )ب(

أخرى إلى بعض التحوالت بین القوائم؛
إنشاء قائمة رابعة، القائمة دال، والتي ستكون مختلفة عن القائمة جیم على أساس معاییر األھلیة )ج(

للحصول على التمویل؛
تقسیم القائمة جیم إلى قوائم فرعیة، وفقا لشروط اإلقراض ولیس على أساس إقلیمي.)د(

اآلراء الذي تم التوصل إلیه بشأن قضایا تجدید الموارد، بما في ذلك بعض رّحب رئیس المجلس بتوافق- 76
اإلصالحات واإلبقاء على الدورة التي تستغرق ثالث سنوات. وفي شأن ذي صلة، ذّكر المجلس بأن ممارسة 
إجراء استعراضات منتصف المدة بدأت فقط مع التجدید التاسع لموارد الصندوق، وتحسنت مع التجدید 

ر حیث كان المجلس مشاركا أیضا في عملیة وضع جدول األعمال. وفي هذا السیاق، اقترح أن العاش
ینخرط المنسقون واألصدقاء في األشهر القادمة مع المجلس في اجتماع غیر رسمي لمناقشة المجاالت 

المواضیعیة وجدول أعمال أولي یعكس االتجاه الذي یود المجلس اقتراحه على إدارة الصندوق.

أحاط المجلس علما بأن مجموعة العمل ستستمر في مناقشة وتنقیح الخیارات فیما یتعلق بنظام القوائم و - 77
.2017وقضایا التمثیل بالنظر إلى أنها ملزمة بتقدیم تقریرها إلى مجلس المحافظین في فبرایر/شباط 

من جدول 17مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء (البند - عین
األعمال)

تقریر رئیس مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء عن اجتماعها الثالث(أ) 
أحاط المجلس علما بتقریر رئیس مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء عن - 78

) والقضایا التي أثیرت في التقریر، مثل ما إذا EB 2016/118/R.33اجتماعها الثالث (كما یرد في الوثیقة 
كان یجب استبدال حصة الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بمؤشر التنمیة البشریة في صیغة التخصیص؛ 
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وقد تم اختبار ذلك ووجد أنه ال یحدث فرقا في الصیغة. وأحاط المجلس علما بوجهة نظر مجموعة العمل 
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي.المتمثلة في اإلبقاء على حصة 

ستقدم إدارة الصندوق وثیقة نهج توضح اقتراح المرحلة األولى من عملیة استعراض نظام تخصیص الموارد - 79
.2016على أساس األداء خالل دورة المجلس في دیسمبر/كانون األول 

مثل التمایز بین الجنسین، والتأثر وقد ُأوصیت إدارة الصندوق، عند تشذیبها للصیغة، بدمج القضایا الشاملة - 80
بتغیر المناخ، والتغذیة.

تقریر شفهي یقدمه رئیس مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء عن (ب)
اجتماعها الرابع

أحاط المجلس علما بالتقریر الشفهي الذي قدمه رئیس مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على - 81
أساس األداء عن اجتماعها الرابع. وقد استعرضت مجموعة العمل اقتراح تعدیل متغیرات صیغة نظام 
تخصیص الموارد على أساس األداء وشجعت إدارة الصندوق على االستمرار في التعدیالت المقترحة، مع 

د مستویات إیالء االهتمام للحد من درجة التباین في المخصصات، والحفاظ على مرونة كل متغیر عن
معقولة، واإلبقاء على الصیغة بسیطة بقدر اإلمكان.

خالل المرحلة الثانیة من استعراض نظام تخصیص الموارد على أساس األداء، ستستطلع إدارة الصندوق - 82
خیار استخدام متغیر الدالة اللوغاریتمیة للسكان الریفیین، وتعدیل أس حصة الفرد من الدخل القومي 

ساتي والمؤسسي القطریین اإلجمالي، وتكمیل المتغیر بمقیاس منفصل للهشاشة، وٕاسقاط متغیر التقدیر السیا
على جانب مكون األداء القطري فیما عدا بعض جوانبه على المستوى الكلي، والتي سیتم دمجها في متغیر 

أداء القطاع الریفي.

المجلس مع إحاطته بوجهة النظر القائلة بضرورة تعزیز مكون االحتیاجات القطریة في صیغة النظام، حث - 83
من أن الصیغة ال تتغاضى عن األداء الضعیف وتعاقب األداء الجید.إدارة الصندوق على التأكد 

المجلس علما بأن مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء قد وافقت على وأحاط - 84
اقتراح لتقلیص سجالتها الرسمیة وحصرها بمحاضر االجتماعات فقط، وسوف یستمر رئیس مجموعة العمل 

یر شفهي إلى المجلس التنفیذي استنادا إلى المحاضر.في تقدیم تقر 

استعراض للنهج الشامل للصندوق لمواءمة عملیاته مع السیاقات القطریة (متضمنا - فاء 
األوضاع الهشة، والبلدان متوسطة الدخل، ونظام تخصیص الموارد على أساس األداء، 

ل)من جدول األعما20والالمركزیة) (وثیقة للعلم) (البند 
استعراض النهج الشامل للصندوق لمواءمة عملیاته مع السیاقات القطریة (متضمنا األوضاع ناقش المجلس - 85

الهشة، والبلدان متوسطة الدخل، ونظام تخصیص الموارد على أساس األداء، والالمركزیة)، كما هو وارد في 
ستعراض الذي یهدف إلى . وشكر الممثلون الصندوق على توفیر هذا االEB 2016/118/R.39الوثیقة 

تأمین ُنهج أكثر تمایزا في تصمیم دعم الصندوق للسیاقات القطریة، وأعادوا التأكید على أهمیة مثل هذه 
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الُنهج من أجل وفیما بین البلدان متوسطة الدخل والبلدان ذات األوضاع الهشة، كما ینعكس ذلك في اإلطار 
.االستراتیجي

.2017النهائیة من الوثیقة سوف تنشر بحلول مایو/أیار وتم إبالغ المجلس بأن النسخة- 86

من جدول األعمال)18مسائل أخرى (البند -صاد
انتخاب ممثلین لمجلس المحافظین في لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي الصندوق الدولي للتنمیة (أ)

الزراعیة
ظین في لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي عند النظر في الوثیقة المتعلقة بانتخاب ممثلین لمجلس المحاف- 87

)، ُأبلغ المجلس التنفیذي بأنه قد تم ترشیح معالي EB 2016/118/R.34الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (
Elías Rafael Eljuri Abraham ممثل جمهوریة فنزویال البولیفاریة كعضو، بینما تم ترشیح كل من السیدة ،

Liliane Ortega سویسرا، والسید ، ممثلةMd. Mafizur Rahman.ممثل بنغالدیش، كعضوین مناوبین ،

ومع التذكر بأن هؤالء الممثلین سیعملون في لجنة المعاشات التقاعدیة بصفتهم الفردیة، انتخب المجلس - 88
.2019سبتمبر/أیلول 30الممثَلین المقترحین لشغل المنصب لمدة ثالث سنوات تنتهي في 

محاضر جلسات الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذيتعدیل (ب)
وافق المجلس التنفیذي على التغییرات المقترح إدخالها على محاضر جلسات الدورة السابعة عشرة بعد المائة - 89

.EB 2016/118/R.35للمجلس التنفیذي، كما هو وارد في الوثیقة 

مؤسسة روكفلرمقترح بشأن قبول أموال تكمیلیة من (ج)
فوض المجلس التنفیذي رئیس الصندوق بسلطة التفاوض ووضع اللمسات األخیرة على اتفاق أموال تكمیلیة - 90

مع مؤسسة روكفلر لدعم أنشطة تنمیة سالسل القیمة في مشروع تنمیة سالسل القیمة الجاري في نیجیریا.

ترح المذكور أعاله في مجاالت: استراتیجیة أحاطت إدارة الصندوق علما باقتراح من قبل ممثل لتحسین المق- 91
المساواة بین الجنسین؛ ووصول رواد األعمال الشباب إلى األموال االستهاللیة؛ وترتیبات األسعار بصورة 

عادلة وشفافة.

مع استذكار المعلومات التي وفرها المستشار العام بشأن التفویض بالسلطة في سیاق مرفق الالجئین، - 92
لتهجیر القسري، واالستقرار الریفي والمقترحین من أجل أموال تكمیلیة المقدمین إلى الدورة والمهاجرین، وا

الحالیة للمجلس، طلبت ممثلة ألمانیا معلومات مفصلة عن التفویض بالسلطة من المجلس إلى رئیس 
الصندوق، وقائمة بجمیع المنح المعتمدة بموجب هذا الترتیب.

التنفیذي قد فوض رئیس الصندوق بسلطة قبول أموال تكمیلیة من الدول وأوضح رئیس المجلس أن المجلس- 93
األعضاء والدول غیر األعضاء من أجل المشروعات الجاریة. وأضاف موضحا أنه في حال اقتراح أموال 
تكمیلیة من الدول غیر األعضاء دعما لعملیة جدیدة خارج مشروع جٍاٍر أو موازیة له، عندها ینبغي التماس 

المجلس.موافقة
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اقتراح بقبول أموال تكمیلیة من مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس(د)
وافق المجلس على اقتراح تفویض رئیس الصندوق بسلطة التفاوض ووضع اللمسات األخیرة على اتفاق - 94

، دعما EB 2016/118/R.40أموال تكمیلیة مع مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس، كما هو وارد في الوثیقة 
ل ریفي في نیجیریا. وسوف تستخدم األموال من أجل برنامج جاٍر یدعمه الصندوق في ألنشطة تموی

نیجیریا، في السنة األخیرة من تنفیذه، ومن أجل دعم إضافي لسیاسة التمویل الریفي یقدم للحكومة لفترة 
شهرا.36تصل إلى 

مصفوفة متابعة للمعتكف الثاني للمجلس التنفیذي في الصندوق(هـ)
استعرض المجلس التنفیذي مصفوفة متابعة المعتكف الثاني كما هي واردة في الوثیقة - 95

EB 2016/118/R.37 ورّحب بحقیقة أن الكثیر من اإلجراءات الواردة فیها جاریة بالفعل. وشدد على ،
ار الحاجة إلى مزید من المتابعة بشأن إجراءات مثل إشراك المنسقین في وقت مبكر بعملیات صنع القر 

وزیادة التفاعل مع مكتب التقییم المستقل في الصندوق. وقد اعتبرت هذه األمور هامة بالنسبة لتعزیز 
الشفافیة، والمساءلة، والكفاءة، باإلضافة إلى التفاعل الفعال بین المجلس، وٕادارة الصندوق، ومكتب مجلس 

المحافظین.

زیز النقاش وتبادل وجهات النظر بین الممثلین في أعاد المجلس التأكید على أن المعتكفات آلیة جیدة لتع- 96
المجلس وٕادارة الصندوق، وتسهم في خلق بیئة من الثقة والفهم المتبادل.

وتم االتفاق على تحدیث المصفوفة لتشمل القضایا األخرى التي تمت مناقشتها خالل المعتكف مثل التوجیه - 97
ندوق، والتوجیه المستقبلي طویل األجل نحو تحقیق قصیر األجل بشأن تنفیذ التجدید العاشر لموارد الص

من أهداف التنمیة المستدامة، وتعزیز جهود التعمیم الجاریة.2و1الهدفین 

التعاون مع الوكاالت التي توجد مقارها في روما(و)
ا، وأهمیة ناقش المجلس البند الذي أثاره ممثل هولندا بشأن التعاون مع الوكاالت التي توجد مقارها في روم- 98

االلتزام بالعمل معا مع إعطاء الوكاالت مهامها الفریدة والتكمیلیة. وأكدت إدارة الصندوق التزامها بجهود 
التعاون، وال سیما من خالل الوثیقة التي تعمل علیها الوكاالت الثالث بصورة مشتركة لتقدیمها إلى المجلس 

في دیسمبر/كانون األول.

ومع التوضیح بأن الصندوق ال یعّلق على اإلطار االستراتیجي لوكالة أخرى من الوكاالت التي توجد مقارها - 99
في روما، شّدد رئیس المجلس على أنه سیتم السعي وراء التعاون بطریقة تساهم إیجابیا في تحقیق مهمة 

الصندوق. 

اختتام الدورة-قاف
سیة التي تمت مناقشتها والقرارات الرئیسیة التي تم اتخاذها خالل قدم رئیس الصندوق موجزا للقضایا الرئی- 100

وأثنى على المجلس لمواصلته للممارسة الجیدة المتمثلة في تقدیم بیانات باسم القائمة وبیانات ،الدورة
مشتركة بین القوائم، وأشار إلى أن ذلك یعكس نوع التكامل والتآزر الذي یؤدي إلى الكفاءة. وشكر رئیس 

هما الشاملین بالنیابة یعلى تقریر Di CarluccioAdolfoوالسیدJiménez SaumaBenitoندوق السیدالص
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مجموعة عن لجنة التقییم ولجنة مراجعة الحسابات على التوالي، وعبر عن تقدیره للتقدم الكبیر الذي أحرزته 
.العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء

Diق اثنین من الممثلین اللذین سیغادران المجلس لتسلم مهام أخرى. وأشاد أوال بالسید ودع رئیس الصندو - 101

Carluccio ممثل إیطالیا ورئیس لجنة مراجعة الحسابات للمساهمة الملحوظة التي قدمها للمجلس، وال ،
. السیاديإطار االقتراضسیما الدور القیادي الذي لعبه في توجیه عمل لجنة مراجعة الحسابات وصیاغة 

یرلندا، على مساهمته النشطة.، الممثل السابق آلEarnán O'Cléirighكما شكر أیضا السید 

اختتم رئیس الصندوق الدورة بتقدیم شكره للممثلین على مشاركتهم في الدورة، وعلى التوجیه المفید الذي - 102
الذین عملوا بجد لضمان قدموه، ودعمهم المستمر للصندوق. كما عبر عن تقدیره أیضا لجمیع الموظفین

. نجاح الدورة

الوثائق المعروضة للعلم-رابعا 
عرضت الوثائق التالیة على المجلس للعلم:- 103

 2016والثاني من عام تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق للفصلین األول
EBالوثیقة( 2016/118/R.38(

معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض-خامسا 
تقریر عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها
 لموارد الصندوق العاشرتقریر عن وضع المساهمات في التجدید
 2018- 2016أنشطة المشروعات المزمعة

قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي
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Rome

Wierish RAMSOEKH
Counsellor
Deputy Permanent Representatives of
the Kingdom of the Netherlands to
the United Nations Organizations
for Food and Agriculture

Rome

Joke BAAK
Senior Policy Officer
Multilateral Organisations and
Human Rights Department, Social
and Economic Affairs Division

Ministry of Foreign Affairs
Rome

NIGERIA

Yaya O. OLANIRAN
Minister
Permanent Representative of the
Federal Republic of Nigeria
to the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome
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NORWAY

Inge NORDANG
Ambassador
Permanent Representative of the
Kingdom of Norway to IFAD

Rome

Margot SKARPETEIG
Counsellor
Deputy Permanent Representative of
the Kingdom of Norway to IFAD

Rome

Gunnvor BERGE
Senior Adviser
Section for United Nations Policy
Department for United Nations,
Peace and Humanitarian Affairs

Royal Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Oslo

Andrea SILKOSET
Intern
Royal Norwegian Embassy
Rome

PAKISTAN

Nadeem RIYAZ
Ambassador
Permanent Representative of the

Islamic Republic of Pakistan to
the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

Khalid MEHBOOB
Adviser
Alternate Permanent Representative
of the Islamic Republic of Pakistan
to the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

QATAR

Akeel HATOOR
Adviser
Embassy of the State of Qatar
Rome
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REPUBLIC OF KOREA

JOO Won Chul
Counsellor (Agricultural Attaché)
Alternate Permanent Representative of the
Republic of Korea to the United Nations
Food and Agriculture Agencies

Rome

SAUDI ARABIA

Mohammed Ahmed M. ALGHAMDI
Minister Plenipotentiary
Permanent Representative of the
Kingdom of Saudi Arabia to FAO

Rome

SPAIN

Juan Claudio DE RAMÓN JACOB-ERNEST
Primer Secretario
Embajada de España
Roma

María ABAD ZAPATERO
Técnico Superior Experto en Cooperación
Departamento de la Oficina del
Fondo para la Promoción
del Desarrollo (FONPRODE) y
de la Cooperación Financiera

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Madrid

SWEDEN

Victoria JACOBSSON
Counsellor
Alternate Permanent Representative
of Sweden to IFAD

Rome

Margaretha ARNESSON-CIOTTI
Programme Officer
Embassy of Sweden
Rome
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SWITZERLAND

Liliane ORTEGA
Conseillère
Représentante permanente adjointe
de la Confédération suisse auprès
de la FAO, du FIDA et du PAM

Rome

Dimka STANTCHEV SKEIE
Chargée de programme
Section Programme global sécurité alimentaire
Direction du développement et de la coopération
Département fédéral des affaires étrangères
Berne

UNITED ARAB EMIRATES

Yousuf Mohammed BIN HAJAR
Deputy Director
International Financial Relations Department
Ministry of Finance
Abu Dhabi

UNITED KINGDOM

Marie-Therese SARCH
Ambassador
Permanent Representative of the
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland to the United Nations
Food and Agriculture Agencies

Rome

Elizabeth NASSKAU
First Secretary
Deputy Permanent Representative of
the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland to the United Nations
Food and Agriculture Agencies

Rome

UNITED STATES

John HURLEY
Director
Office of Debt and Development Policy
Department of the Treasury
Washington, D.C.

Nicholas STRYCHACZ
International Economist
Office of International Development
and Debt Policy

Department of the Treasury
Washington, D.C.
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UNITED STATES (cont’d)

Fabrizio MOSCATELLI
Development Advisor
USAID Bureau for Food Security
United States Mission to the
United Nations Agencies for
Food and Agriculture

Rome

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)

Elías Rafael ELJURI ABRAHAM
Embajador
Representante Permanente de
la República Bolivariana de Venezuela
ante la FAO y demás Organismos
de las Naciones Unidas

Roma

Porfirio PESTANA DE BARROS
Ministro Consejero
Representante Permanente Alterno de la
República Bolivariana de Venezuela
ante la FAO y demás Organismos
de las Naciones Unidas

Roma

Hendrick Rafael BARRETO SÁNCHEZ
Primer Secretario
Representante Permanente Alterno de la
República Bolivariana de Venezuela
ante la FAO y demás Organismos
de las Naciones Unidas

Roma

Article I.
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المراقبون
OBSERVERS

OBSERVATEURS
OBSERVADORES

مداوالت برامج الفرص االستراتیجیة القطریة2
COSOP DELIBERATIONS

DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX COSOP
DELIBERACIONES SOBRE LOS COSOP

TURKEY

Aydin Adnan SEZGIN
Ambassador
Permanent Representative
of the Republic of Turkey to
the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Roma

3المراقبون الصامتون في المناقشات اإلقلیمیة

SILENT OBSERVER FOR REGIONAL DISCUSSIONS
OBSERVATEUR SANS DROIT DE PAROLE LORS DES

DISCUSSIONS RÉGIONALES
OBSERVADOR SIN DERECHO A INTERVENIR EN LOS DEBATES

REGIONALES

ZIMBABWE

Godfrey MAGWENZI
Ambassador
Permanent Representative of the
Republic of Zimbabwe to IFAD

Roma

) عملیة اإلعداد.2(15إجراءات استعراض المجلس التنفیذي لوثائق الفرص االستراتیجیة القطریة، الفقرة : EB 2002/77/R.12وفقا للوثیقة 2

.)(ب2المراقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفیذي، الفقرة : EB 2010/101/INF.4/Rev.1وفقاً للوثیقة3



EB/118 الملحق الثاني

39

عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذيالثامنةقائمة الوثائق المعروضة على الدورة 

الوثیقةرمز 
بالبند من جدول 

األعمال
العنوان

EB 2016/118/R.1/Rev.12 األعمال المؤقتجدول

EB 2016/118/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.22برنامج عمل الدورة

EB 2016/118/R.23 االستعراض المسبق رفیع المستوى لبرنامج عمل الصندوق
المستند إلى النتائج والمیزانیتین العادیة والرأسمالیة للصندوق 

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقییم 2017لعام 
المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج ومیزانیته لعام 

2019- 2018وخطته اإلشاریة للفترة 2017

EB 2016/118/R.34)a(محاضر لجنة التقییم عن دورتها الثانیة والتسعین

EB 2016/118/R.414)b(الثالثة والتسعینمحاضر لجنة التقییم عن دورتها

EB 2016/118/R.44)c)(i(:تقییم البرنامج القطريالصین

EB 2016/118/R.54)c)(ii(تقییم البرنامج القطريإندونیسیا :

EB 2016/118/R.64)c)(iii(تركیا:  تقییم البرنامج القطري

EB 2016/118/R.7 + Add.14)d( 2015التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق لعام

EB 2016/118/R.8 + Add.15 تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق

EB 2016/118/R.96 استعراض منتصف المدة لسیاسة الصندوق بشأن المساواة بین
الجنسین وتمكین المرأة 

EB 2016/118/R.10 + Add.147 تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم
وتدابیر اإلدارة 

EB 2016/118/R.11 + Add.18)a(برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة:جمهوریة األرجنتین

EB 2016/118/R.12 + Add.18)b(برنامج الفرص االستراتیجیة :جمهوریة الصین الشعبیة
القطریة

الوثائق المقدمة باللغة اإلنكلیزیة فقط4
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EB 2016/118/R.13 + Add.18)c( :برنامج الفرص االستراتیجیة القطریةجمهوریة إندونیسیا

EB 2016/118/R.14 + Add.18)d( :برنامج الفرص االستراتیجیة القطریةجمهوریة تركیا

EB 2016/118/R.159 تعدیالت مقترحة على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج
الحیازات الصغیرة الصندوق للتأقلم لصالح زراعة أصحاب 

EB 2016/118/R.16 + Corr.1510 تعمیم قضایا المناخ في المشروعات التي یمولها الصندوق

EB 2016/118/R.1711)a(:مذكرة رئیس الصندوق:  قرض ومنحة مقترح تقدیمهما النیجر
إلى جمهوریة النیجر لمعالجة العجز المالي لبرنامج تنمیة 

الزراعة األسریة في مناطق مارادي وتاهوا وزیندر 

EB 2016/118/R.1811)b)(i(برنامج التنمیة التشاركیة للري على نطاق صغیر :إثیوبیا -
المرحلة الثانیة في إثیوبیا 

EB 2016/118/R.19 + Add.1 + Sup.1611)b)(ii( :مشروع تنمیة األلبان في رواندارواندا

EB 2016/118/R.20 + Add.1 + Sup.1711)b)(iii(:برنامج إحیاء شبكات الري ألصحاب الحیازاتزمبابوي
الصغیرة

EB 2016/118/R.21811)c(مشروع دعم أصحاب الحیازات الصغیرة التجاریة في فیت نام :
محافظتي باك كان وكاو بانغ

EB 2016/118/R.2211)d(:مشروع التنمیة الریفیة في جبال األطلسالمغرب

EB 2016/118/R.2312 منحة مقترح تقدیمها بموجب نافذة المنح القطریة إلى مصرف
ABC للتمویل الصغري من أجل دعم مشروع تمویل الشتات

المالي للشباب الریفي 

EB 2016/118/R.2413 إنشاء هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید الحادي عشر لموارد
الصندوق 

EB 2016/118/R.2514)a)(i( مراجعة الحسابات عن اجتماعها األربعین تقریر رئیس لجنة
بعد المائة

.فقطاالسبانیةوثائق مقدمة باللغة 5
.فقطاإلنكلیزیةوثائق مقدمة باللغة 6
.فقطنكلیزیةاإلوثائق مقدمة باللغة 7
تم سحبھا من جدول األعمال.8
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EB 2016/118/R.2614)a)(ii( تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الحادي
واألربعین بعد المائة

EB 2016/118/R.2714)b (استعراض كفایة مستوى االحتیاطي العام

EB 2016/118/R.2814)c ( المتغیرة في الصندوق: أثر أسعار منهجیة أسعار الفائدة
الفائدة السالبة

EB 2016/118/R.2914)d ( مقترح للوصول إلى مرفق االقتراض من مصرف التنمیة
األلماني ألغراض التجدید العاشر لموارد الصندوق

EB 2016/118/R.3014)e ( استعراض إطار الصندوق لالقتراض من الدول السیادیة
تدعمها دول سیادیةوالمؤسسات التي 

EB 2016/118/R.3115 مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة األربعین لمجلس
المحافظین 

EB 2016/118/R.3216 تقریر مرحلي عن مجموعة العمل المعنیة بقضایا التسییر في
الصندوق 

EB 2016/118/R.3317)a( الموارد تقریر رئیس مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص
على أساس األداء عن اجتماعها الثالث

EB 2016/118/R.3418)a( انتخاب ممثلین لمجلس المحافظین في لجنة المعاشات
التقاعدیة لموظفي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

EB 2016/118/R.3518)b( تعدیل محاضر جلسات الدورة السابعة عشرة بعد المائة
للمجلس التنفیذي

EB 2016/118/R.3618)c(مقترح بشأن قبول أموال تكمیلیة من مؤسسة روكفلر

EB 2016/118/R.4018)d(اقتراح بقبول أموال تكمیلیة من مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس

EB 2016/118/R.3718)e( مصفوفة متابعة للمعتكف الثاني للمجلس التنفیذي في
الصندوق

وثائق مقدمة للعلم

EB 2016/118/R.3819 تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق للفصلین األول والثاني
2016من عام 
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EB 2016/118/R.3920 استعراض للنهج الشامل للصندوق لمواءمة عملیاته مع
السیاقات القطریة (متضمنا األوضاع الهشة، والبلدان متوسطة 

الدخل، ونظام تخصیص الموارد على أساس األداء، 
والالمركزیة) 

نھج المواءمة مع الغرض

EB 2016 FFP4 (AC/EB) تقریر عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول
القروض وفوائدها ورسوم خدمتها

EB 2016 FFP5 (AC/EB)تقریر عن وضع مساهمات التجدید العاشر لموارد الصندوق

EB 2016 FFP6 2018-2016األنشطة القطریة المزمعة

EB 2016 FFP7 قائمة الوثائق المعروضة على المجلس التنفیذي في دورته
الثامنة عشرة بعد المائة

المعلوماتمذكرات 

EB 2016/118/INF.1ترتیبات الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي

EB 2016/118/INF.2 مصفوفة متابعة للمعتكف الثاني للمجلس التنفیذي في
الصندوق

EB 2016/118/INF.3 شروط وأوضاع اإلقراض في الصندوق: أسعار الفائدة لعام
المقدَّمة بشروط عادیة ومتوسطةعلى القروض 2016

EB 2016/118/INF.4 استعراض لألموال التكمیلیة المستلمة، والملتزم بها والمستخدمة
2015عام 

EB 2016/118/INF.5اإلجراءات التشغیلیة لبرامج الفرص االستراتیجیة القطریة

EB 2016/118/INF.6 ،والتهجیر القسري، مقترح إلنشاء مرفق الالجئین، والمهاجرین
واالستقرار الریفي

EB 2016/118/INF.7 موجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها
المجلس التنفیذي
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جدول األعمال 

1أو االستعراضالبنود المقدمة للموافقة-أوال 

افتتاح الدورة- 1

[للموافقة]اعتماد جدول األعمال - 2

جدول األعمال إحدى تیسیرًا على السادة ممثلي الدول األعضاء، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود 
العبارات التالیة لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه:

[للموافقة]

لالستعراض][
]للعلم[

العادیة والرأسمالیة والمیزانیتاناالستعراض المسبق رفیع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج - 3
ق لبرنامج عمل مكتب التقییم المستقل في الصندوق المستند إلى ، واالستعراض المسب2017للصندوق لعام 

[لالستعراض]2019-2018وخطته اإلشاریة للفترة 2017النتائج ومیزانیته لعام 

التقییم- 4

[للعلم]الدورة الثانیة والتسعون للجنة التقییم )أ(

[للعلم]الدورة الثالثة والتسعون للجنة التقییم )ب(

[لالستعراض]تقییمات البرامج القطریة )ج(

الصین)1(

إندونیسیا)2(

تركیا)3(

[لالستعراض]التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق )د(

[لالستعراض]تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق - 5

[لالستعراض]استعراض منتصف المدة لسیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة - 6

[لالستعراض]تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة - 7

[لالستعراض]برامج الفرص االستراتیجیة القطریة - 8

األرجنتین)أ(

بنود المعروضة للعلم والتي ستناقش أثناء دورة المجلس.ھنالك بعض ال1
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الصین )ب(

إندونیسیا)ج(

تركیا)د(

مقترحة على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات التعدیالت ال- 9
[للموافقة]الصغیرة 

[لالستعراض]تعمیم تغیر المناخ في البرامج التي یمولها الصندوق -10

[للموافقة]اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفیذي للنظر فیها -11

أفریقیا الغربیة والوسطى)أ(

وة فجسد القرض ومنحة مقترح تقدیمهما إلى جمهوریة النیجر من أجل مذكرة رئیس الصندوق: 
برنامج تنمیة الزراعة األسریة في مناطق مارادي وتاهوا وزیندرفي یةالتمویل

أفریقیا الشرقیة والجنوبیة)ب(

المرحلة الثانیة–برنامج التنمیة التشاركیة للري على نطاق صغیر إثیوبیا: )1(

مشروع تنمیة األلبان في رواندارواندا: )2(

الحیازات الصغیرةبرنامج إعادة إحیاء نظم ري أصحاب زمبابوي: )3(

الشرق األدنى وشمال أفریقیا)ج(

المغرب: مشروع التنمیة الریفیة في جبال األطلس 

لتمویل الشباب الریفي المالي في ABC Microfinanceمؤسسة منحة بموجب نافذة منح القطاع الخاص إلى -12
[للموافقة]الشتات

[للموافقة]لموارد الصندوقالحادي عشرإنشاء هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید -13

المسائل المالیة-14

[لالستعراض]تقاریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات )أ(

تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعھا األربعین بعد المائة )1(

تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعھا الحادي واألربعین بعد المائة )2(
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[للموافقة]حتیاطي العام االمستوى استعراض كفایة )ب(

منهجیة أسعار الفائدة المتغیرة في الصندوق)ج(

[للموافقة] أثر أسعار الفائدة السالبة 
مقترح للوصول إلى مرفق االقتراض من مصرف التنمیة األلماني ألغراض التجدید العاشر لموارد )د(

[للموافقة]الصندوق 

[للعلم]والمؤسسات التي تدعمها دول سیادیةاستعراض إطار الصندوق لالقتراض من الدول السیادیة )ه(

[للموافقة]مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة األربعین لمجلس المحافظین -15

[للعلم]مجموعة العمل المعنیة بالتسییر عن تقریر مرحلي -16

[لالستعراض]مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء -17

تقریر رئیس مجموعة العمل المعنیة بتخصیص الموارد على أساس األداء عن اجتماعها الثالث )أ(

رئیس مجموعة العمل المعنیة بتخصیص الموارد على أساس األداء عن اجتماعها شفهي لتقریر )ب(
الرابع

مسائل أخرى-18

لدولي للتنمیة انتخاب ممثلي مجلس المحافظین في لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي الصندوق ا)أ(
[للموافقة]الزراعیة 

[للموافقة]محاضر جلسات الدورة  السابعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي تنقیح )ب(

[للموافقة]Rockefellerاقتراح بقبول أموال تكمیلیة من مؤسسة )ج(

[للموافقة]اقتراح بشأن قبول أموال تكمیلیة من مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس )د(

[لالستعراض]لمعتكف الثاني للمجلس التنفیذي في الصندوق مصفوفة متابعة ل)ه(

]للعلم[التعاون بین الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها)و(

___________________________________________________________

الوثائق المعروضة للعلم-ثانیا 
المجلس فقط في حال ارتأت إدارة الصندوق ضرورة ستناقش الوثائق المعروضة للعلم خالل دورة من دورات 

ذلك، أو ورد طلب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجلس. ویتوجب إرسال مثل هذا الطلب كتابًة 
إلى سكرتیر الصندوق قبل ثالثة أسابیع من انعقاد الدورة.

ل هذه الدورة (أي البنود ولن یتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود التي ستناقش خال
ها تالمعروضة للموافقة أو االستعراض أو التأكید، أو البنود المعروضة للعلم التي تم تلقي طلب كتابي لمناقش
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أثناء دورة المجلس)، وسینشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل أسبوعین 
من انعقادها.

[للعلم]2016الصندوق للفصلین األول والثاني من عام تقریر عن حافظة استثمارات -19

استعراض للنهج الشامل للصندوق لمواءمة عملیاته للسیاقات القطریة (متضمنًا األوضاع الهشة، البلدان -20
[للعلم]متوسطة الدخل، نظام تخصیص الموارد على أساس األداء، والالمركزیة) 

___________________________________________________________

معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض–ثالثا 
2013تمشیا مع نهج المواءمة مع الغرض، الذي وافق علیه المجلس التنفیذي في دورة دیسمبر/كانون األول 

)EB 2013/110/R.4( على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت، وعلى المنصة ، سوف تتاح الوثائق التالیة
ویجوز إدراج هذه المعلومات الواردة للمناقشة على جدول األعمال في حال طلب التفاعلیة للدول األعضاء. 

أحد ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي ذلك.

سوم خدمتهاتقریر عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ور -21
تقریر عن وضع مساهمات التجدید العاشر لموارد الصندوق-22

2018-2016المزمعةقطریةنشطة الاأل-23

مذكرات إعالمیة-رابعا 
ترتیبات الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي)أ(

2015والملتزم بها والمستخدمة عام ،موال التكمیلیة المستلمةلألاستعراض )ب(

للمعتكف الثاني للمجلس التنفیذي في الصندوقموجز )ج(

برامج الفرص االستراتیجیة القطریةلاإلجراءات التشغیلیة )د(

مرفق الالجئین، والمهاجرین، والتهجیر القسري، واالستقرار الریفي)ه(

على القروض المقدمة بشروط عادیة المطبقة أسعار الفائدة شروط وأوضاع اإلقراض في الصندوق: )و(

2016ومتوسطة لعام 

موجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجلس التنفیذي)ز(


