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 عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي التاسعةمحاضر جلسات الدورة 

 مقدمة -أوال 

/كانون األول ديسمبر 15-14 يوم:عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي ف: روما  التاسعةقدت الدورة ع   -1
 . وترد قائمة بالمشاركين ف: الدورة ف: الملحق األول بهذه المحاضر.2016

 على المجلس التنفيذي الوثائق الت: ترد قائمة بها ف: الملحق الثان:. ع رضت   -2

 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  –ثانيًا   

بممثل: الدول األعضاء ف: الدورة  ،نوانزي يوارئيس الصندوق السيد كان ،رحب رئيس المجلس التنفيذي -3
 الممثلين المعتمدين حديثا على الوجه التال::ئة للمجلس، وهنأ االتاسعة عشرة بعد الم

 ،السيد  معال: الوزيرMr Nii Quaye-Kumah ،؛الممثل الدائم المناوب لجمهورية غانا لدى الصندوق  
  السيدAidan Fitzpatrick ، من مديرية التعاون اإلنمائ:، دائرة وحدة السياسات ف: وزارة التجارة والشؤون

 ؛الخارجية ف: إيرلندا
  لدى  الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية ،مفوضالو وزير ال ،يحمد الغامدأسعادة الدكتور محمد

 .الصندوق

 ،Alberto Cogliatiيس الصندوق بالممثلين المشاركين ف: المجلس التنفيذي للمرة األولى وهم السيد ئرحب ر  -4
والسيدة  ،قتصاد والمالية ف: الجمهورية اإليطاليةكبير المستشارين ف: مديرية العالقات الدولية ف: وزارة اال

Harriet Nduma، عبد الحميد  السيدوسعادة  ،المستشارة األولى والقائمة بأعمال سفارة جمهورية كينيا
والممثل الدائم لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى وكاالت األمم المتحدة  السفيرسنوس: بريكس:، 

عالوة على الوفود والمراقبين الذين يحضرون دورة المجلس التنفيذي للمرة األولى،  المتخصصة ف: روما.
 قاعة االستماعوأولئك الذين يتابعون مداوالتها من 

بما  ،العليا ف: الصندوقاإلدارة وقدم رئيس الصندوق تحديثا للمجلس عن تطورات الموظفين على مستويات  -5
 المساعد نائب رئيس الصندوقكقد بدأ عمله فمن اليابان،  ،Mikio Kashiwagiف: ذلك إشارته إلى السيد 

 ،من السنغال ،Mame Diagneوكبير الموظفين الماليين والمراقبين المؤقت، والسيدة  ،لدائرة العمليات المالية
، من Advit Nath والسيد. 2016أكتوبر/تشرين األول  1من  ءاقتة بدؤ مديرة مكتب الشؤون األخالقية الم

ديسمبر/  1بدءا من  ةاسبة والمراقبحالذي تم تقديمه باعتباره المدير الجديد والمراقب ف: شعبة المكندا، 
 كانون األول.

ئة اسلط رئيس الصندوق أيضا الضوء على بعض ما جرى منذ انعقاد الدورة الثامنة عشرة بعد الم كما  -6
العالم:، لصندوق انخراط ا سيعوحضوره ألحداث وفرت الفرص لتو  عالوة على سفراته األخيرة ،للمجلس

 وعلى وجه الخصوص:
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 حتفاالت بالذكرى الخمسين للمركز الدول: لتحسين الذرة والقمح ف: مكسيكو ست:؛اال  

  ف: المعهد الدول: لبحوث السياسات الزراعية ف: واشنطن؛،  2025اجتماع مجلس القيادة المدمجة 

  :؛واشنطناجتماعات صندوق النقد الدول:/ البنك الدول: ف 

 د الدول: للزراعة المدارية ف: أبيداءندوة دراسية حول الشباب ف: المبادرات الفردية الزراعية ف: المعه 
 ؛ف: نيجيريا

 ؛زيارة ثنائية إلى كندا 
 أوائلنيويورك ف:  ف:التنفيذيين ف: األمم المتحدة؛  مجلس المدراءالدورة العادية الثانية ل حضور 

األمين العام لألمم المتحدة بصورة عالنية بالخدمات الت:  هاءأثناوالذي اعترف  ،الثان: تشرين /نوفمبر
 يؤديها الصندوق؛ 

 حيث ،ف: مراكش المناخ تغير بشأن المتحدة مملألاألطراف الثان: والعشرين لالتفاقية اإلطارية  مؤتمر 
 األحداث؛ من عدد ف: بنشاط الصندوق شارك

 حيث عقد رئيس الصندوق اجتماعات مع كبار  ،باكستان أباد، إسالم ف: القطري المكتب إلى وزيارة
 . الموظفين الحكوميين

كذلك فقد أشار رئيس الصندوق أيضا إلى أنه قد أدلى ببيان رئيس: ف: المنتدى السابع الخاص بالغذاء  -7
بالزراعة واألغذية المعنية  كما تحدث أمام المجموعة البرلمانية الت: تضم جميع األحزاب والتغذية بميالنو،
ف: مجلس اللوردات ف: لندن. وألقى أيضا بيانا رئيسيا بمناسبة إطالق تقرير التنمية  ،ألغراض التنمية

إلى رئيس الصندوق  أشارعالوة على ذلك  ،Warwickبالتعاون مع جامعة  2016الريفية للصندوق ف: عام 
تولية استقطاب التأييد للصندوق حتى نهاية االنخراط ف: مثل هذه األعمال الت: تحاول  أنه سيستمر ف:

العربية المخطط لها للمملكة  زياراتهمارس/ آذار، من خالل  31مع الصندوق بتاريخ رئاسة الصندوق 
لكويت قبل انعقاد اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين لوالمياه والزراعة، و السعودية لاللتقاء بوزير البيئة 

جنوب أفريقيا آلخر إطالق لتقرير كما أنه سيزور أيضا و  ،وموزامبيقرة قطرية لمالوي ف: برلين، وقيامه بزيا
لخارطة لبكونه  التقرير إلى هذا، مع حكومة جنوب أفريقيا. والت: أشارت 2016التنمية الريفية للصندوق لعام 

 .المستقبلالرئيسية الت: ستؤثر على عمليات سياسات التنمية الريفية ف: البالد ف: 

الترشيحات الت: استالم فقد أشار رئيس الصندوق إلى أن  ،وف: ما يتعلق بتعيين رئيس الصندوق التال: -8
حكومات كل مرشح. وسوف يتم  على النحو الذي أرسلتهوردت من الحكومات ذات الصلة بكل مرشح، 

اإلطالق ف: هذه على أنه ال يلعب أي دور على  مجدداإرسالها إلى المحافظين خالل هذا اليوم ، كما أكد 
العملية، لكنه عبر عن أمله بأن يستمر رئيس الصندوق الجديد ف: إيصال التزاماته واإليفاء بمهمته لتمكين 

 بالشمولية واالستدامة؛تسم ت طريقةالسكان الريفيين الفقراء من تحويل حياتهم ب

 .ئة للمجلساعلن رئيس الصندوق افتتاح الدورة التاسعة عشرة بعد المأوأخيرا  -9
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 قرارات المجلس التنفيذي -ثالثًا 

 من جدول األعمال( 2اعتماد جدول األعمال )البند  – ألف 
المجلس التنفيذي علمًا ببرنامج العمل بصيغته الواردة ف: أخذ  -11

جدول األعمال بصيغته المقترحة ف: الوثيقة  ، واعتمد.EB 2016/119/R.1/ Rev.1/Add.1/Rev.1الوثيقة
EB 2016/119/R.1/Rev.1 وسيجري إدخال تنقيحات أخرى على جدول األعمال )ليصبح الوثيقة .
EB 2016/119/R.1/Rev.2 ك: يشمل مشروع تخفيف وطأة الفقر الريف: ف: والية مارانهاو ف: الجمهورية )

دراج البند المتعلق بإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ال حادي عشر لموارد االتحادية البرازيلية؛ وا 
الصندوق بناًء على توصيات التقرير النهائ: لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير ف: الصندوق؛ وحذف 
البند المتعلق بطلب عضوية غير أصلية؛ وحذف مشروع تنمية حظائر إنتاج األلبان ف: المرتفعات الجنوبية 

لدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي، سي نظر ف: البند ف: جمهورية تنزانيا المتحدة. وبناًء على طلب ممثل: ا
)الوثيقة  2030المتعلق بوثيقة التعاون بين المنظمات الت: تتخذ من روما مقرًا لها: تنفيذ جدول أعمال 

EB 2016/119/R.45."الت: ق دِّمت أصاًل للعلم، باعتبارها وثيقة "لالستعراض ) 

لى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق برنامج عمل الصندوق المستند إ  – باء  
، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته 2017لعام 
، والتقريران المرحليان عن مبادرة تخفيف ديون 2019-2018وخطته اإلشارية للفترة  2017لعام 

من  3تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء )البند البلدان الفقيرة المثقلة بالديون و 
 جدول األعمال(

نظر المجلس التنفيذي ف: برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتين العادية والرأسمالية   -11
لعام  ، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته2017للصندوق لعام 

، والتقريرين المرحليين عن مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة 2019-2018وخطته اإلشارية للفترة  2017
 وضميمتها  EB 2016/119/R.2المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء )الوثيقة 

Add.1 ) الوثيقة( وتقرير لجنة مراجعة الحسابات ف: هذا الخصوصEB 2016/119/R.3.) 

وأحاط المجلس علمًا بالملخصات المقدَّمة من ممثل إندونيسيا بالنيابة عن رئيس لجنة التقييم، ومن ممثل   -12
 ألمانيا بالنيابة عن رئيس لجنة مراجعة الحسابات.

للمجلس قد والحظت بلدان القائمة ألف مع التقدير أن التعليقات المقدَّمة ف: الدورة الثامنة عشرة بعد المائة   -13
أ درجت ف: الوثيقة، ال سيما التوصية بشأن التقيُّد باالنضباط الصارم ف: الميزانية والحرص على أن تكون 

 الميزانية قريبة قدر المستطاع من النمو الحقيق: الصفري.

ة، ولوحظ أن العوامل المحركة الت: كان من المتوقع أن تؤثر ف: التكاليف لم تتغير عن الميزانية السابق  -14
وطلبت القائمة ألف من إدارة  وجرى حث اإلدارة على توخ: اليقظة من أجل متابعة فرص احتواء التكاليف.

خذ بعين الصندوق أيضا االلتزام بنفس المعايير الخاصة بالوع: بالتكاليف عند تنفيذ الميزانية، مع األ
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وأشارت اإلدارة إلى أن  .ل اليورواالعتبار أيضا أثر االرتفاع األخير لسعر صرف الدوالر األمريك: مقاب
 .بطريقة شفافةل بناًء على ذلك المستوى االسم: للميزانية سي عدَّ 

وردًا على سؤال بشأن مكاسب الكفاءة، ذكرت اإلدارة أنه باإلضافة إلى كفاءات التكاليف، جرى النظر أيضًا   -15
بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ف: كفاءة الوقت والترشيد. وسوف يقدَّم إلى هيئة المشاورات الخاصة 

)التجديد الحادي عشر( منشور عن الكفاءات الت: تحققت مؤخرًا. وأوردت اإلدارة بعض أمثلة الكفاءات، 
مثل الزيادة ف: متوسط قيمة التمويل المقدَّم من الصندوق إلى كل مشروع؛ وتقلص فترات التأخير الزمن: ف: 

ولية بفضل تسهيالت التداول عبر الفيديو الت: أتاحت زيادة السفر المحل: المشروعات؛ وتراجع السفريات الد
 . ف: الميدان ف: حدود نفس ميزانية السفر

وأشارت اإلدارة إلى إنشاء مكاتب دون إقليمية كتدبير محتمل لتحقيق وفورات ف: التكاليف. وباإلضافة إلى   -16
لتكاليف المتعلقة بالموظفين، مثل انخفاض عدد ذلك، استرعت اإلدارة االنتباه إلى بعض التخفيضات ف: ا

لغاء زيادات بما قيمته  دوالر أمريك: ف: مرتبات فئة  000 679موظف: فئة الخدمات العامة ف: المقر، وا 
 . الوظائف الفنية

وف: معرض اإلشارة إلى استمرار زيادة الوظائف خارج دائرة إدارة البرامج ف: المقر، طلب أحد ممثل: الدول   -17
عضاء تطبيق معايير عالية للغاية على الوظائف اإلضافية ف: المقر، مع االعتراف ف: الوقت نفسه األ

 بالحاجة المحتملة إلى موارد إضافية لتلبية الطلبات الجديدة، مثلما ف: دائرة العمليات المالية. 

ر أمريك: ف: مليار دوال 1.5وأشاد المجلس بطموح الصندوق ف: تنفيذ برنامج قروض ومنح بما قيمته  -18
السنة الثانية من التجديد العاشر، ولكنه أعرب عن قلقه من إمكانية اتساع الفجوة بين البرنامج المتوقع 
للقروض والِمنح والموارد المتاحة لعقد االلتزامات إذا لم يصل مستوى المساهمات أو االقتراض السيادي أو 

 تجديدات الموارد المقبلة إلى المستوى المتوقع. 

لب من اإلدارة أن توازن األثر المال: المحتمل بسبب زيادة حجم العمليات عن طريق تعزيز الالمركزية وط   -19
وضمان توفير التمويل الكاف: لألنشطة الرئيسية من خالل تحسين مخصصات الميزانية إلى المستوى 

 األمثل ف: الميزانية.

قعة للمساهمات التكميلية غير المقيَّدة ف: وطلب المجلس معلومات إضافية عن المستويات الفعلية والمتو  -21
 99، والمستويات المستهدفة لتلك المساهمات. وأشارت اإلدارة إلى أنه تم استالم 2017و 2016السنتين 

مليون دوالر أمريك: تقريبًا مخصصة ألنشطة مكافحة تغيُّر  91مليون دوالر أمريك: من التعهدات، منها 
ماليين دوالر أمريك: للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  5ماليين دوالر أمريك: للتغذية، و 3المناخ، و
 الثالث:.

، ذكرت اإلدارة أن السبب ف: ذلك منظور التمايز بين الجنسينوردًا على سؤال بشأن تراجع مؤشر تعميم   -21
منظور التمايز بين ن تعميم راجع إلى األخذ بمنهجية أدق. وأوضحت أيضًا أن الصندوق يتجه بتركيزه م

ف:  للتمايز بين الجنسينجري متابعة توأنه س ف: هذا التمايزنحو إحداث تحول  الجنسين
وباإلضافة إلى ذلك، واعترافًا بالحاجة إلى بناء القدرات، سيعيَّن ف: المقر أخصائ: معروف  المشروعات.
مجلس أيضا بندب أخصائيين مرخصين كذلك فقد أعلم المن نيروب:.  ينالجنس التمايز بين ف: شؤون
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ين ف: قضايا التمايز بين الجنسين. وتشاطرت اإلدارة مع المجلس أيضا: النتيجة الت: خلصت إليها اقليمي
تحقيق قدر أكبر من المساواة  إلىف: قيادة الجهود الرامية  هيئة األمم المتحدة للمرأة عن استمرار الصندوق 

  من المؤسسات المالية الدولية.بغيره ارنة ، مقبين الجنسين وتمكين المرأة

ف: المائة من التمويل ألفريقيا جنوب  50و 45وحول استفسار عن االمتثال لهدف تخصيص ما يتراوح بين   -22
الصحراء الكبرى خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، أكدت اإلدارة أن الصندوق سيف: بهذا الهدف 

ا أوضحت أن مجموع المبالغ المخصصة يمكن أن يتفاوت من سنة إلى ، ولكنه2018-2016ف: الفترة 
 ف: المائة من الموارد األساسية ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 49أخرى. ويخصص حاليًا ما يقدَّر بنحو 

 ووافق المجلس التنفيذي على أن ي عرض على مجلس المحافظين ف: دورته األربعين ما يل::  -23

 1 500مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 1 079عند مستوى قدره  2017برنامج العمل لعام  (1)
مليون وحدة حقوق سحب  1 041دوالر أمريك:( الذي يتألف من برنامج إقراض: قيمته  مليون

مليون دوالر أمريك:، وأخذ  53مليون دوالر أمريك:( وبرنامج إجمال: للِمنح بمبلغ  1 447خاصة )
نامج العمل سيعتمد عند هذا المستوى لألغراض التخطيطية، على أن ي عدَّل ذلك خالل علمًا بأن بر 

 حسب االقتضاء وفقًا للموارد المتاحة؛ 2017عام 

مليون  1.04مخصص لميزانية النفقات الخاصة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بما قيمته  (2)
 دوالر أمريك:؛

 149.42الت: تبلغ  2017ف، أواًل، من الميزانية العادية للصندوق لعام الميزانية اإلدارية الت: تتأل (3)
مليون  2.4الت: تبلغ  2017مليون دوالر أمريك:؛ وثانيًا، من الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام 

 5.73الت: تبلغ  2017دوالر أمريك:؛ وثالثًا، من ميزانية مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق لعام 
 الر أمريك:؛مليون دو 

فحوى التقرير المرحل: عن مشاركة الصندوق ف: مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة  (4)
 بالديون، للعلم؛

التقرير المرحل: عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، والضميمة الت: تشمل  (5)
 .2018-2017ومخصصات الفترة  2016الدرجات القطرية لعام 

وة على ذلك، نظر المجلس التنفيذي ف: مشروع القرار الوارد ف: الوثيقة ووافق على رفعه، مشفوعًا وعال -24
للنظر فيه  2017بتوصياته بهذا الشأن، إلى الدورة األربعين لمجلس محافظ: الصندوق ف: فبراير/شباط 

 واعتماده

من  4استراتيجية الصندوق لالنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة )البند  – جيم 
 جدول األعمال(

وتعليقات مكتب  ،ناقش المجلس استراتيجية الصندوق لالنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة  -25
 وضميمتها.   EB 2016/119/R.4حسب ما هو وارد ف: الوثيقة  ،التقييم المستقل عليها
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التعليقات المقدمة  اولدمجه ،وأشاد المجلس بإدارة الصندوق الستجابتها لتوصيات التقييم المؤسس: للهشاشة  -26
عبِّر عن الطابع الوطن: يف: دورة المجلس الت: عقدت ف: سبتمبر/أيلول لتعزيز تعريف الهشاشة بحيث 

باين أثر الهشاشة على الرجال والنساء. الوطن:؛ ولتوفير مؤشرات إضافية؛ وللتركيز على كيفية ت شبهو 
بالمبادئ الت: تنطوي عليها هذه االستراتيجية، وبالتركيز على مشترك ت القائمة جيم من خالل بيان بحر و 

عالوة على بذل  ،تحليل الهشاشة، وتصميم المشروعات واإلشراف عليها ودعم تنفيذها ف: األوضاع الهشة
 جهود إضافية الستقطاب الشركات. 

على المسودات السابقة لالستراتيجية، وأثنى أعضاء المجلس على اإلدارة بشأن التحسينات الت: أدخلتها   -27
تعبئة موارد إضافية لألوضاع الهشة، والمبادرات و  العالم: جهود لجنة األمن الغذائ:وعلى إشارتها إلى 

 إدارةنمائية، وف: نظام الفعالية اإلوالتخطيط لعكس مؤشرات الهشاشة ف: إطار  ،المخطط لها  إلدارة المعرفة
للنظر إليها ف: هذه  حاتااالقتر ين االستراتيجية. كذلك فقد أثار المجلس أيضا بعض سالنتائج واألثر لتح

 االستراتيجية، بما فيها ما يرد أدناه: 

 توفير قائمة أكثر تبسيطا للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة؛ (أ )

وضاع الهشة. وبهذا الصدد فقد أعلمت إدارة لصندوق في األضمان سالمة موظفي ا تحديد طرائق (ب )

 ؛2017الصندوق المجلس بالمبادئ التوجيهية التي يتم إعدادها والتي ستغدو جاهزة عام 

 تعزيز الرصد والتقييم في العمليات في المناطق التي تعاني من أوضاع هشة؛ (ج )

األخرى العاملة في األوضاع الهشة  السعي للتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية (د )

 تجنب التكرار؛ل

 ،وعلى وجه الخصوص .م بصورة جيدة ضمن النهج الشمولي للصندوقءضمان استراتيجية تتوا (ه )

تخصيص الموارد على أساس ام ظبموجب ن بين تخصيص المواردقد طلب المجلس استعراض ف

الفقر في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة. كما عبر  ياتإليجاد التوازن بين األداء ومستو األداء

بأن االستراتيجية يجب أن تتواءم بصورة جيدة مع المظاهر األخرى  معن وجهة نظره الممثلون

 تخصيص الموارد على أساس األداء.نظام من النهج الشمولي، وبخاصة 

نظر ف: تكريس موارد إضافية للدول الهشة، وقال ممثل الواليات المتحدة األمريكية بأن بالده على استعداد لل -28
على أساس األداء، ما أن تتضح كيفية استخدام مثل هده الموارد بصورة موازية لنظام تخصيص الموارد 

وحث اإلدارة على ضمان تنفيذ االستراتيجية بما يتماشى مع مهمة الصندوق، وعبر عن للتطرق للهشاشة 
حيث تم ف: السابق تعليق  ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشةتحفظاته على إعادة االنخراط المقترح 

نفس الممثل وضع إطار لتوجيه التدابير المتخذة للعمل مع المنظمات غير الحكومية كما طلب . الترتيبات
 .ف: مثل هذه البلدان

التعريف  ، بما ف: ذلكالبلدان الت: تعان: من أوضاع هشةووافق المجلس على استراتيجية االنخراط ف:   -29
المحدَّث للهشاشة وتصنيفها، والمبادئ التوجيهية، واقتراحات تعزيز الن هج التنظيمية والتشغيلية للصندوق ف: 
مجاالت الهشاشة، ومبدأ توفير موارد إضافية ألشد األوضاع هشاشة عندما تكون هناك حاجة وقدرة 

توجيهية جديدة وسيستكمل الخطوط  ، سيضع الصندوق خطوطاً 2017استيعابية مؤكدة. وبحلول نهاية عام 
 التوجيهية القائمة لتنفيذ االقتراحات الواردة ف: االستراتيجية.
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 من جدول األعمال( 5نهج استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء )البند  – دال 

، نهج استعراض نظام تخصيص الموارد على EB 2016/119/R.5استعرض المجلس التنفيذي الوثيقة   -31
أساس األداء، الت: ت عبِّر عن نتائج المرحلة األولى لعملية االستعراض الت: تناولت بالتقييم مدى مالءمة 
وفعالية المتغيرات ف: رصد احتياجات البلدان وأدائها، وعملية إدارة نظام تخصيص الموارد على أساس 

به بالمبادئ األساسية للبساطة والشفافية ف: استعراض المعادلة، وأكد من األداء. وأعرب المجلس عن ترحي
 جديد ضرورة عدم إثقالها بالمتغيرات. 

التنفيذي حذف متغيِّر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية من  سوأيد ممثلو الدول األعضاء ف: المجل -31
ن السليم بين االحتياجات القطرية المعادلة، وطلبوا من اإلدارة تحفيز األداء عن طريق ضمان التواز 

واألداء. وأّيد أيضًا عدد من ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس اإلبقاء على الدخل القوم: اإلجمال: 
 كمؤشر مفيد نظرًا الرتباطه القوي بسائر أبعاد الفقر.

ولكن المتغيِّر  وأشار أحد ممثل: الدول األعضاء إلى أنه ربما كان من المثال: اختيار مكون خاص بالفقر، -32
المقترح المرتبط بالتغذية يف: تمامًا بالقضايا المتصلة بالفقر. والحظ ممثلو الدول األعضاء أن من 
الضروري تقييم أثر التغييرات المقترحة ف: المعادلة قبل اعتمادها، وأن اإلدارة أبلغتهم أن عمليات المحاكاة 

تعراض بالتعاون الوثيق مع أعضاء مجموعة العمل سيتم إجراؤها ف: المرحلة الثانية من عملية االس
 المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء. 

وقال ممثلو الدول األعضاء إنهم يوافقون على ضرورة الوصول بسهولة إلى البيانات المطلوبة إلدراج  -33
مثل: الدول األعضاء اإلدارة المتغيرات ف: المعادلة وأاّل تكون البيانات مكلِّفة أكثر من الالزم. وحث أحد م

مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة لبناء توافق ف: اآلراء حول صيغة منقحة.  إجراءعلى ضمان 
وطلب المجلس كذلك استعراض البندين معًا، ف: ظل الترابط بين نظام تخصيص الموارد على أساس 

 األداء ومسألة الهشاشة، من أجل ضمان التماسك واالتساق.

من جدول  6هج الصندوق إزاء التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )البند ن – هاء 
 األعمال(

استجابة لألهمية المتزايدة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: كأداة إنمائية، والتغييرات الت:   -34
إلى المجلس لبيان النهج  EB 2016/119/R.6تشهدها الساحة اإلنمائية الداخلية والخارجية، ق دِّمت الوثيقة 

ز للصندوق، مع االستفادة من النهج السابق الذي ق دِّم ف: عام   (.REPL.IX/3/R.3)الوثيقة  2011المعزَّ

وأعرب المجلس عن تقديره لجودة الوثيقة. وفيما يتعلق باألنشطة الجديدة ف: إطار التعاون بين بلدان   -35
نشاء منصة شبكية، حث المجلس  الجنوب والتعاون الثالث:، ال سيما دعم تطوير مراكز التعلم اإلقليمية وا 

إدارة الصندوق على النظر ف: نسبة الفائدة إلى التكلفة وزيادة استخدام الشراكات أو القنوات القائمة 
الت: ووفرت إدارة الصندوق عن أهمية تكلفة المنصة الشبكية  للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:.

 .عن اهتمامهما بها أيضا ف: روما عبرت الوكالتان األخرتان
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حساب أمانة متعدد الجهات على شكل إمكانية إنشاء آلية تمويلية مخصوصة تحري اقترح أحد الممثلين  -36
 . المانحة لدعم أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:

دان الجنوب والتعاون الثالث:، فقال إنه يتيح للبلدان وسلط المجلس الضوء على أهمية التعاون بين بل  -37
النامية تبادل الخبرات والمعارف، وي عزز التضامن، ويساعد أيضًا السكان الريفيين على بناء قدرتهم على 
الصمود. وقال العديد من ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس إنهم يقرون بالوضع الذي ينفرد به الصندوق 

نوع من التعاون وف: تيسير تبادل المعرفة. وأكد ممثلو الدول األعضاء أيضًا التزامهم ف: تعزيز هذا ال
بدعم الصندوق ف: هذا المجال. وأضافوا أنهم ينظرون إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: 

وف: بيان  باعتباره أداة ستضيف قيمة للتنمية العالمية وينبغ: تعزيزها ف: أنشطة الصندوق وبرامجه.
أفضل  باعتبارهمشترك عبرت دول القائمة جيم عن دعمها للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: 

 .تهم النسبيةاألنه يستند إلى ميز  ،للتضامن بين البلدان الناميةللترويج وسيلة 

ية الشراكات مع وش جعت اإلدارة على االستفادة من النطاق العالم: والقدرة على تحقيق االلتقاء وتنم  -38
 الشركات والتعاونيات لتيسير الفرص أمام أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم. 

وتالفيًا الزدواجية الجهود، اقترح المجلس أن ينسق الصندوق مع سائر وكاالت األمم المتحدة وأن يتعاون  -39
لس على التعاون الجاري معها، ال سيما مع مكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وأطلعت اإلدارة المج

مع الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها ف: مجال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:. وحث 
المجلس اإلدارة على إطالع المجلس بانتظام على األنشطة الجارية ف: إطار التعاون بين بلدان الجنوب 

 والتعاون الثالث:.

يجعل التعاون بين بلدان  2025-2016االستراتيج: للصندوق للفترة  وأشارت اإلدارة إلى أن اإلطار -41
نهجًا رئيسيًا ف: تعزيز التحول الريف:، وهو ما تجسده أيضًا التزامات التجديد  الثالث:الجنوب والتعاون 

العاشر. وق دِّمت معلومات أخرى إلى المجلس بشأن جهود الصندوق ف: هذا االتجاه، ال سيما إنشاء 
مل مشتركة بين الدوائر المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: من أجل ضمان مجموعة ع

تحسين التنسيق؛ وتعزيز رصد القدرات وتقييمها؛ وخطط تعزيز اإلبالغ عن التعاون بين بلدان الجنوب 
يجري حاليًا والتعاون الثالث: من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ومن خالل تقرير تكميل: 

 التخطيط إلصداره.

تساؤل عن تعريف التعاون بين بلدان الجنوب، أوضحت إدارة الصندوق أنها تستخدم عن وباستجابة  -41
وأنها أحجمت عن إدخال تعريف  ،بناه مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوبيتالتعريف الذي 

كذلك فقد أوضحت اإلدارة أيضا أن دور الصندوق ف: التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:  ،جديد
 .يتمثل ف: تيسير تنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والقطاع الريف:

وأ بلغ المجلس بأنه ف: الوقت الذي يجري فيه تعميم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: من خالل   -42
ام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: البرامج القطرية، ستساعد آلية التمويل على تمويل المبادرات نظ

. واستعرض المجلس المعلومات الواردة ف: الوثيقة اإلقليم:الخاصة، ال سيما على المستوى العالم: أو 
 .وأحاط بها علماً 
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 من جدول األعمال( 7التقييم )البند  – واو  

 بعة والتسعون للجنة التقييمالدورة الرا (أ )
 الدورة الخامسة والتسعون للجنة التقييم (ب )

أحاط المجلس التنفيذي علمًا بالتقريرين الشفويين عن الدورتين الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين للجنة   -43
 Rishikesh)إندونيسيا( بالنيابة عن رئيس لجنة التقييم، السيد  Des Alwiالتقييم اللذين قدمهما السيد 

Singh  الهند(. واستند التقريران إلى محاضر الدورتين المتضمنة ف: الوثيقتين(EB 2016/119/R.7 
 .EB 2016/119/R.51و

والحظ المجلس شتى البنود الت: نظرت فيها اللجنة ف: كلت: الدورتين والتعليقات المقدَّمة بشأن  -44
لميزانية مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق، واستراتيجية االنخراط ف: البلدان  المستوىاالستعراض الرفيع 

الت: تعان: من أوضاع هشة، وتقييمات البرامج القطرية، واستعراضات تقارير التقييم التجميعية، وتقييمات 
ؤقت لعام األثر، والتقييم المؤسس: لالمركزية. والحظ المجلس أن اللجنة وافقت على جدول أعمالها الم

 وعلى مواعيد الدورات األربع المقرر عقدها وجداول أعمالها. 2017

 التقييم المؤسسي لتجربة الالمركزية في الصندوق (د )
استعرض المجلس التقييم المؤسس: الذي أجراه مكتب التقييم المستقل لتجربة الالمركزية ف: الصندوق ورد   -45

، 2016، وأ جري هذا التقييم ف: عام Add.1متها وضمي EB 2016/119/R.10اإلدارة عليه ف: الوثيقة 
. ووجه المجلس شكره إلى مكتب التقييم المستقل ف: 2016حتى منتصف عام  2003الفترة من عام  وشمل

الصندوق على ما بذله من جهد ف: إنجاز ذلك التقييم ف: الموعد المحدَّد ك: يصب ف: إعداد خطة 
المجلس باستنتاجات التقييم المؤسس: الت: أكدت أهمية عملية  الالمركزية المؤسسية ف: الصندوق. ورحب

الالمركزية، ومساهمة الحضور القطري ف: تحسين الشراكات وقدرته على تقديم الدعم السريع وف: الوقت 
 المناسب للتنفيذ، وبالتال: تحقيق نتائج إنمائية أفضل. 

المؤسس: ف: الخطة المؤسسية لالمركزية. وأعرب المجلس عن شكره لإلدارة لمتابعتها توصيات التقييم  -46
وأعرب الممثلون عن قلقهم من عدم تحقيق وفورات التكلفة المحتملة إلعادة الهيكلة من خالل الالمركزية 

. وأبلغت 2008ومن أن مستويات موظف: دائرة إدارة البرامج ف: المقر لم تشهد أي تغيير ي ذكر منذ عام 
لتوظيف سيكون تدريجيًا، وأضافت أنه سيجري تقليص وظائف فئة اإلدارة المجلس بأن التحول ف: ا
 وظائف بحلول نهاية فترة التجديد الحادي عشر. 10الخدمات العامة ف: المقر بما عدده 

وردًا على سؤال بشأن نتائج التقييم المؤسس:، أبلغ مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق المجلس أن تقييم  -47
ان الت: توجد فيها مكاتب قطرية والبلدان الت: ليست فيها مكاتب قطرية تطلب الفرق ف: األداء بين البلد

 استخدام مؤشرات من التقييمات المستقلة باإلضافة إلى عدد محدود من مؤشرات التقييمات الذاتية.

عن تأييده لكل توصيات التقييم المؤسس:، وأخذ علمًا بالحاجة إلى مواصلة تحسين  المجلسوأعرب  -48
 استراتيجية الحضور القطري من أجل االستمرار ف: تعزيز جودة األداء التشغيل: والنتائج اإلنمائية.
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 من جدول( 8خطة الالمركزية المؤسسية في الصندوق )البند  – زاي 

لك خطة الالمركزية المؤسسية ف: الصندوق إلى جانب تعليقات مكتب المجلس التنفيذي بعد ذ استعرض  -49
، والحظ مع Add.1وضميمتها  EB 2016/119/R.11التقييم المستقل عليها كما هو وارد ف: الوثيقة 

 االرتياح أن الخطة تستند إلى التقييم المؤسس: لالمركزية.

ورحب المجلس بالخطة المنسقة لتعزيز قدرة المكاتب القطرية القائمة والجمع بين ثالثة نماذج للمكاتب  -51
من اإلدارة توضيح معايير إنشاء المكاتب دون اإلقليمية، ومجموعات البرامج القطرية،  وط لبالقطرية. 

ف: تجارب المنظمات الدولية والمكاتب القطرية القائمة بذاتها. وطلب المجلس أيضًا من اإلدارة النظر 
األخرى عند إجراء تحليل وظيف: وتحليل لعبء العمل لالستعانة به ف: إعادة تنظيم المكاتب القطرية؛ 
وتوضيح ما سيشكل "الكتلة الحرجة" المطلوبة إلنشاء مكتب دون إقليم:. وأشارت اإلدارة إلى أن بعض 

مكانية االتصال المعايير المستخدمة لتحديد مناطق إنشاء المكاتب د ون اإلقليمية ستشمل االستقرار وا 
اإللكترون:. وسوف تشمل الوظائف الرئيسية ف: المكاتب دون اإلقليمية إدارة البرامج، واإلدارة المالية، 

 والرصد والتقييم، وخبراء متخصصين ف: مواضيع المساواة بين الجنسين وتغيُّر المناخ والتغذية.

دة تفويض السلطة إلى المكاتب القطرية، ولكنه طلب توضيحًا بشأن مدى عن دعمه لزيا المجلسوأعرب  -51
 ذلك التفويض من حيث اتخاذ القرارات المتعلقة باإلقراض.

واستجابة لطلب الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تقديرات التكاليف واالستثناءات المستخدمة  -52
والر أمريك: بحلول نهاية التجديد الحادي عشر، مليون د 1.6للتوصل إلى تكلفة إضافية صافية بما قيمته 

أوضحت اإلدارة أن ذلك يستند إلى ما تم تخطيطه وأن الميزنة تمض: بالتوازي مع تحليل الوظائف 
لضمان االستفادة من نتائج ذلك التحليل ف: تحسين الميزنة. وأبلغت اإلدارة المجلس أنه سيجري االنتهاء 

 .2017: النصف األول من عام من تحليل الوظائف وعبء العمل ف

وفيما يتعلق بمستويات التوظيف ف: المقر ف: ظل الالمركزية، أوضحت اإلدارة أن التحول ما زال جاريًا،  -53
مديرًا من مديري البرامج القطرية نقلوا بالفعل للعمل خارج المقر. وسوف ت نفذ هذه العملية تدريجيًا،  20وأن 

ئف فئة الخدمات العامة ف: المقر تدريجيًا، وسيجري إنشاء وظائف ويجري على سبيل المثال تخفيض وظا
 إضافية ف: المكاتب القطرية.

وذكر المجلس أنه يؤيد عمومًا خطة الالمركزية باعتبارها طريقة سليمة للم ض: قدمًا ف: تعزيز عمل  -54
بما ف: ذلك تكاليف التنفيذ وتقييم  -الصندوق ف: دوله األعضاء، وطلب تقديم تحديثات بشأن تنفيذها

 ف: دورة مقبلة للمجلس.  –التقدم المحرز 

من جدول األعمال( 9دوق )البند إطار الفعالية اإلنمائية للصن – حاء

، إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق، الت: تتناول جهود EB 2016/119/R.12استعرض المجلس الوثيقة  -55
اإلدارة لقياس نتائج األنشطة الممولة من الصندوق من أجل تعزيز التعلم والمساءلة. ورحب المجلس بهذه 

ئد ف: اتخاذ تلك المبادرة، مشيرًا إلى أنها لن ت عزز التعلم والمساءلة المبادرة وأشاد كثيرًا بالصندوق لدوره الرا
، بل ستمكِّن أيضًا من تقديم تقارير أفضل وأوضح عن األثر اإلنمائ: للصندوق إلى دوله فحسب

 األعضاء وسائر أصحاب المصلحة.
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يم الذات:، وسيحسِّن والحظ المجلس أن اإلطار سيقوي النتائج من خالل دورة المشروعات، وسي عزز التقي -56
والنظراء الحكوميين ف: مجال الرصد والتقييم، وسيشجع على استخدام األدلة ف: صنع  الصندوققدرة 

القرار على كافة المستويات، وسيرس: صلة واضحة بين نتائج المشروعات والنتائج المؤسسية. وسعيًا إلى 
كل أفضل احتياجات التعلم، وفعالية مواصلة تحسين اإلطار، علق المجلس على ضرورة أن ت حدد بش

 المشروعات، والصلة بين أنشطة المشروعات ونواتجها. 

ووجه ممثلو الدول األعضاء شكرهم إلى اإلدارة العتزامها تصنيف البيانات حسب نوع الجنس والعمر،  -57
إنها تعترف  عما إذا كان من الممكن تصنيف البيانات أيضًا حسب اإلعاقة. وقالت اإلدارة تساءلواولكنهم 

بأهمية التصنيف حسب اإلعاقة، غير أنه بالنظر إلى عدم جمع ما يكف: من البيانات ذات الصلة ف: 
 الن ظم القطرية فإن نقطة االنطالق ستبدأ ببناء القدرة المطلوبة وتشجيع الشركاء على جمع تلك البيانات.

عادة تصميمها ف: وردًا على سؤال بشأن مدى استخدام تلك البيانات ف: إعادة تكيي -58 ف المشروعات وا 
، أبلغت اإلدارة المجلس أن ذلك أمر ممكن بالفعل، ولكنه غير شائع. وتعزيزًا لتلك الحقيق:الوقت 

الممارسات، ستقوم اإلدارة، كجزء من إطار الفعالية، بوضع سياسة إلعادة الهيكلة، وتحديد إجراءات 
من أجل ضمان استخدام البيانات الت: يتم جمعها  واضحة وحوافز لمديري المهام على المستوى القطري

على مستوى المشروعات إلحداث التغييرات الضرورية ف: الوقت المناسب. وعالوة على ذلك، تعكف 
اإلدارة على وضع الصيغة النهائية للخطوط التوجيهية لإلشراف على المشروعات لتمكين المديرين من 

: المرحلة االستهاللية وأثناء استعراض منتصف المدة عندما إجراء عمليات إعادة تصميم المشروعات ف
 يكون قد تم جمع مزيد من البيانات.

من  10مقترح تنقيح إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق )البند  – طاء
 جدول األعمال(

الصندوق الوارد ف: الوثيقة  بمقترح تنقيح إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد المجلسرحب  -59
EB 2016/119/R.13 وأشار المجلس إلى أن التنقيحات تستند إلى نتائج تقييم األثر لفترة التجديد التاسع .

لموارد الصندوق، واستعراض منتصف المدة للتمايز بين الجنسين، ونتائج التقييمات األخرى، واإلطار 
 المعتمد ألهداف التنمية المستدامة.

يدرك المجلس أن هذه التعديالت مالئمة لتعزيز تركيز الصندوق على األثر، فقد طلب أن ت بذل ف: وبينما  -61
وتعزيز التركيز على مؤشرات المساواة بين الجنسين  2جهود إضافية لتصنيف بيانات المستوى  المستقبل

تطور قياس  وتمكين المرأة، وذلك مثاًل عن طريق تجاوز التصنيف حسب نوع الجنس. ولخصت اإلدارة
النتائج منذ فترة التجديد الثامن للموارد حتى اآلن، وأشارت إلى أن التركيز الحال: على أربعة من مؤشرات 

المرتبطة باإلطار االستراتيج: تمثل خطوة إلى األمام، وأن المسيرة ماضية ف: نهاية المطاف  2المستوى 
غير إقراضية ف: اإلطار، وطلب من  نحو إدراج مؤشرات أخرى. ورحب المجلس بخطة إدراج أنشطة

اإلدارة إجراء استعراض ف: الوقت المناسب يتناول المؤشرات الجديدة المتعلقة بالحراك االقتصادي، من 
 أجل تقييم مدى مالءمتها للغاية الشاملة للصندوق.
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ن المعلومات وفيما يتعلق بالتغيير ف: المستويات المستهدفة لنسب صرف األموال، طلب الممثلون مزيدًا م -61
لة عن سيناريوهات الصرف، ربما ف: سياق حلقة دراسية غير رسمية. وأشارت اإلدارة إلى أنه تم  المفصَّ
إجراء دراسة عن صرف األموال لالسترشاد بها ف: تحديد المستويات المستهدفة، وأنه قد تم تكوين 

يتعلق بالقلق حيال دقة  مجموعة عمل الستعراض كيفية رصد عمليات صرف األموال وقياسها. وفيما
ف: المائة من المشروعات، أوضحت اإلدارة أن  15توقعات األثر نظرًا لعدم إجراء تقييمات لألثر إاّل ف: 

ف: المائة بداية طيبة، ذلك أن  15هذا ي عبِّر عن التعلم وأداء الحافظة. وأشارت اإلدارة كذلك إلى أن 
يادة عدد مرات إجراء التقييمات إلى دروس جديدة مفيدة تقييمات األثر تنطوي على تكلفة، ولن تفض: ز 

 هامة.

]ج[ من  7و 11برامج الفرص االستراتيجية القطرية وتقييمات البرامج القطرية )البندان  – ياء 
 جدول األعمال(

استعرض المجلس التنفيذي برامج الفرص االستراتيجية القطرية لكل من كولومبيا  وأثيوبيا ومالوي و  -62
وباكستان. بما يتماشى مع اقتراح عرض تقييمات البرامج القطرية على المجلس بالتزامن مع برامج  نيجيريا

ين القطريين لكل من أثيوبيا مجالفرص االستراتيجية القطرية ذات الصلة. تم النظر أيضا ف: تقييم: البرنا
ضافة إلى ذلك قدم مكتب التقييم المستقل تعليقا الفرص  امجعلى بر  هتونيجيريا تحت هذا البند. وا 

 ، الذي ينص على2013ف: أبريل/نيسان  تبعا لطلب المجلس ف: دورته ذات الصلةاالستراتيجية القطرية 
تلق: مذكرات من مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق بشأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية الت: أجري 

 لها تقييمات برامج قطرية.

واقعية الستراتيجية و اال هاأهدافبالستراتيجية القطرية المعروضة عليه و ورحب المجلس ببرامج الفرص ا -63
مالئمة. وكذلك قد شكر أيضا الصندوق على إيالئه األولوية على الدوام للتنمية الريفية واالتساق مع الو 

اسية الممتاز للندوات الدر  بالتنظيمنمائية للبلدان المختلفة. كما اعترف المجلس أيضا جداول األعمال اإل
الدول  وغير الرسمية الت: تمت خاللها مناقشة بعض برامج الفرص االستراتيجية القطرية، وطلب ممثل

كلما كان ذلك  ،الوثائق بصورة مسبقة قبل انعقاد الندوات غير الرسمية تاحةاألعضاء ف: الصندوق ا
  .االستعداد لحضورها تبعا لذلكلتمكينهم من ممكنا، 

 كولومبيا (أ )
استعرض المجلس التنفيذي ودعم بصورة كاملة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد المستند إلى  -64

الت: وضعت حدا لحرب   والذي تزامن إعداده مع المرحلة النهائية من مفاوضات السالم ،كولومبيالالنتائج 
برنامج وعلى مذكرات صادق المجلس التنفيذي على أهداف الأمريكا الالتينية، و طويلة األمد ف: 

المشروعات المقترحة مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتسق بصورة كاملة مع األولويات الحالية ف: كولومبيا. 
سبانيا والواليات المتحدة األمريكية الضوء على أهمية  وقد سلط الممثلون من األرجنتين وألمانيا والمكسيك وا 

ف: سيناريو ما بعد النزاع، مشيدين بالصندوق للعمل الممتاز  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد
ولكونه حاضرا ف: هذه اللحظة التاريخية ف: كولومبيا. كذلك فقد أشاروا أيضا إلى أن اتفاقية  ،الذي قام به

الفجوة بين المناطق الحضرية  ردمالسالم تول: األولوية للتنمية الريفية بهدف الحد من الفقر الريف: و 
إلى ذلك، فقد أكدت ألمانيا على  .تعديالت مؤسسية إضافةفية من خالل إصالح ريف: شامل يتضمن والري
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همية أن يكون البرنامج مرنا ف: ضوء السياق المتطور الناشئ ف: كولومبيا، مشيرة أيضا إلى أهمية حوار أ
رساء الشركات لضمان التعاون الفعال  ،كما هو وارد ف: البرنامج ،السياسات والتعاون بين بلدان الجنوب وا 

فيه على الصندوق إلعداد هذه االستراتيجية أثنى كولومبيا بيانا لجمهورية فقد قرأ ممثل  ،مع البالد، وأخيرا
تنفيذ اتفاق السالم مع واألهم من ذلك الجديدة الت: تتواءم بصورة تامة مع أولويات واحتياجات البالد 

 وتعزيزه. 

 إثيوبيا(ب )
 ،الممتازة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلثيوبيا ةالتنفيذي على إدارة الصندوق للجودأثنى المجلس  -65

. وسلطت المداوالت الضوء يماثله بالجودةوالذي يعكس بصورة مالئمة نتائج تقييم البرنامج القطري، والذي 
على وجه الخصوص وق الصند . واعترفالنتائج المتوقعةو األهداف االستراتيجية وواقعية على مالئمة 

هات ز تنبما ف: ذلك الروابط مع الم ،بزيادة االهتمام المولى لخسائر ما بعد الحصاد والوصول إلى األسواق
 األمم المتحدة للتنمية الصناعيةالصناعية الزراعية المتكاملة الت: تنشئها وزارة الصناعة بدعم من منظمة 

التنفيذي أيضا الصندوق على إعداد روابط برامجية مع نمائيين. وشجع المجلس وغيرها من الشركاء اإل
وتعزيز  ،وبخاصة مع برنامج اإلدارة المستدامة لألراض: ،برامج الحكومة البارزة ف: القطاع الزراع:

 عالوة على حضوره ومشاركته ف: مجموعة العمل الخاصة بالقطاع لتعزيز التعاون واالتساق والمواءمة
 المشترك ضمن القطاع الزراع:االنخراط السياسات:  تمكين

 مالوي(ج )
وسلط . 2022-2016 للفترة استعرض المجلس التنفيذي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لمالوي -66

، حيث ونبأكمله نظرا لتأثره بالجفاف الذي تتسبب به ظاهرة الني يةجنوبالإقليم أفريقيا  شبهالضوء على 
 ،لألغذية صافير المواتية مالوي من مصدر سابق للحبوب إلى مستورد غحولت الظروف المناخية 

ضافة إلى ذلك ازداد عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بصورة حادة خالل األشهر االثن:  وا 
على األثر القوي للجفاف على سبل العيش الريفية. وتتطرق األهداف  كدعشر الماضية مما يؤ 

لصمود ف: وجه تغير المناخ، واألمن الغذائ: والتغذوي ألصحاب الحيازات الصغيرة، تعزيز الاالستراتيجية 
بصورة جيدة للتحديات الت:  على تحويل الزراعة إلى أعمال تجارية صغيرة معالوة على تعزيز قدرته

بين على شاكلة التعاون مثل هذه القضايا المتقاطعة ف: إدماج البرنامج بصورة جيدة  نجح. و تواجهها مال:
ة ف: وستعزز الالمركزية المتوقع .بلدان الجنوب والتعاون الثالث:، وتغير المناخ والتمايز بين الجنسين

 الصندوق بصورة أكبر من البرمجة المشتركة مع الشركاء الماليين اآلخرين والحوار السياسات: الفعال.

 نيجيريا (د )
 القطرية المستند إلى النتائج ف: نيجريا للفترةاستعرض المجلس التنفيذي برنامج الفرص االستراتيجية  -67

بما ف: ذلك مذكرتين مفاهيميتين لبرنامج تعزيز قطاع األعمال الزراعية ف: جنوب ، 2016-2021
الشمال: األوسط من نيجيريا.  اإلقليملتنمية سالسل القيمة ف:  ينيجيريا، والتمويل اإلضاف: للبرنامج الجار 

الصندوق  التزامالوثيقة مذكرا بأن المذكرتين المفاهيميتين تتضمنان  ورحب ممثل مصر ف: المجلس ف:
. وذكر برنامج الفرص االستراتيجية من نيجيريا الشمال: والجنوب: اإلقليمينالحد من الفقر ف: نيجيريا ف: ب

بلدان  عالوة على التعاون بين ،القطرية أيضا إشراك النساء والتأقلم مع تغير المناخ واالنخراط السياسات:
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. وسيضمن 1985الدروس المستفادة من انخراط الصندوق ف: البالد منذ عام  والبناء علىالجنوب 
ودعم  ،االنخراط المستمر ف: المناطق الريفية وشبه الحضرية الفقيرة نجاح الصندوق ف: الحد من الفقر

س:. واستجابة لطلب بتوفير هداف االستراتيجية الت: تركز على النساء والشباب والتعزيز المؤسالمجلس األ
ايضاحات حول انخراط القطاع الخاص ف: األعمال الزراعية، أشارت اإلدارة بأن الصندوق يعمل مع 

متعدد األوجه، بحيث يضم كال من  القطاع الخاص على مستويات  مختلفة لجعل اإلرشاد الزراع: 
ألنه يستجيب لبرنامج حاسم وواقع: وأكد ممثل نيجيريا ف: المجلس على أن ا القطاعين العام والخاص.

المستهدفة المجموعات إلشراك  السبل المختلفة باستخدام ف: نيجيريا، المتنوع والمحفوف بالتحديات للسياق 
   أجزاء مختلفة من البالد. ف:

 باكستان(ه )
استعرض المجلس التنفيذي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج لباكستان  -68

EB 2016/119/R.18).  حضوره ف: المناطق الصعبة والنائية من ل(، وأشاد ممثل باكستان بالصندوق
الفرص االستراتيجية القطرية هذا. أشار ممثل نقله لمصادقة حكومة بالده الكاملة على برنامج  وأثناءالبالد 

عبر أيضا عن رغبة حكومة  ستثمارات ف: األمن المائ: وحصاد المياه، كذلك فقدباكستان إلى أولوية اال
قبائل الت: تخضع بالده ف: أن تكون عمليات الصندوق المستقبلية ف: مناطق نائية أخرى مثل مناطق ال

 تحادية.االدارة إلل

 من جدول األعمال( 12الموارد المتاحة لعقد االلتزامات )البند  – كاف  

سبتمبر/أيلول  22إلى وضع التدفقات النقدية المستدامة المتوقعة على األجل الطويل المقدَّرة ف:  باالستناد  -69
، وباالستناد أيضًا إلى االقتراض المبرمج، أخذ المجلس علمًا بالوضع الحال: والمستقبل: المقدَّر 2016

ن االلتزامات المالية( مقارنة لصاف: النقدية الذي تولده التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة )الناجمة ع
؛ وعلى EB 2016/119/R.19بالتدفقات النقدية الداخلة الحالية والمستقبلية المتوقعة الت: تعرضها الوثيقة 

هذا األساس، فوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بسلطة عقد اتفاقيات القروض والِمنح الت: سيوافق 
 .مليون دوالر أمريك: 826 بمبلغ يصل إلى 2017عليها المجلس ف: عام 

التعديالت المقترحة على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة  – الم   
 من جدول األعمال( 13أصحاب الحيازات الصغيرة )البند 

بشأن التعديالت المقترحة على الصك المنشئ لحساب أمانة  EB 2016/119/R.20قدَّمت اإلدارة الوثيقة   -71
ج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها. والحظ برنام

المجلس أن الوثيقة تقترح طرائق عمل لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 
: الصندوق، الصغيرة بما يتجاوز مرحلته األولى الت: تستغرق خمس سنوات وجدول أعمال تعميم المناخ ف

كما الحظ المجلس أن الوثيقة تحدِّد الطريقة الت: ستساهم بها األنشطة والمخرجات ف: إطار المرحلة 
الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: تحقيق نواتج تعميم المناخ على 

 .مستوى الحوافظ
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: الوثيقة باالستناد إلى التعليقات المقدَّمة قبل انعقاد ووجه المجلس شكره إلى الصندوق إلعادته النظر ف  -71
الدورة، وقال إنه يوافق على التعديل المقترح إدخاله على حساب األمانة على النحو المبيَّن ف: الملحق، 
وتوجيه المرحلة الثانية من برنامج التأقلم من خالل عملية تشاورية مستمرة لمواصلة تعزيز جدول أعمال 

 الصندوق. المناخ ف:

وردًا على سؤال بشأن اختيار تعديل الصك األصل: المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة   -72
أصحاب الحيازات الصغيرة بداًل من إنشاء صك منفصل للمرحلة الثانية من هذا البرنامج، أشارت اإلدارة 

الت: اعتمدها المجلس التنفيذي ف:  األصل: المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم، بصيغته الصكإلى أن 
دورته الخامسة بعد المائة، توقع إمكانية الحصول على أموال متممة. وبالنظر إلى أنه قد تم بالفعل االلتزام 
تمامًا بموارد المرحلة األولى من برنامج التأقلم، لن تتعلق التعديالت إاّل بالموارد الجديدة الت: ستقدَّم 

 .الثانية من البرنامج المذكور كأموال متممة للمرحلة

والحظ المجلس أن المرحلة الثانية من برنامج التأقلم ستدعم برامج الصندوق ف: التأثير على السياسات،   -73
من القائمة ألف من وتهيئة بيئة تمكينية، وتقاسم المعرفة مع سائر الشركاء. ودعا ممثلو الدول األعضاء 

االستراتيجيتين المتعلقتين بتغيُّر المناخ والبيئة لتوضيح الطريقة الت: اإلدارة إلى تنشيط خالل بيان مشترك 
سيستخدم بها الصندوق اعتمادات الصندوق األخضر للمناخ لضمان األموال للمشروعات القطرية، 
والطريقة الت: سيدعم بها، من خالل الشراكات، تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا للوفاء بااللتزامات المحددة 

اتفاق باريس. وأكدت اإلدارة من جديد أن استراتيجية تغيُّر المناخ، باعتبارها وثيقة طويلة األجل،  ف:
ست نقَّح، إلى جانب استراتيجيات أخرى، ضمن اإلطار الشامل الستعراض منتصف مدة اإلطار 

 .2020االستراتيج: المقرر إجراؤه ف: عام 

طار نتائج إلثبات مدى التناغم بين وفيما يتعلق بالتوصية المقدَّمة إلى   -74 اإلدارة بشأن وضع خطة عمل وا 
المرحلة الثانية لبرنامج التأقلم، والمساهمات التكميلية غير المقيَّدة، والدعم المقدَّم من الصندوق األخضر 

بارات للمناخ ومرفق البيئة العالمية، والتعاون مع سائر الشركاء اإلنمائيين، ف: المساهمة ف: تعميم االعت
المناخية ف: أنشطة الصندوق، أشارت اإلدارة إلى أنها ستستمر ف: اعتمادها على خطة النقاط العشر 
دماج المؤشرات ذات الصلة  الت: اعتمدت مؤخرًا لتعميم االعتبارات المناخية ف: عمليات الصندوق وا 

 .بالمناخ ف: إطار الفعالية اإلنمائية

 14ج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها )البند اقتراحات المشروعات/البرام – ميم   
 من جدول األعمال(

 أفريقيا الشرقية والجنوبية )أ( 
 البرنامج المعزز للنهوض بأنشطة األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة :  زامبيا 

وضميمتها واتفاقية التمويل   EB 2016/119/R.22نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة   -75
 :ينالتالي ينالقرار   وافق علىالمتفاوض بشأنها و 
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قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية زامبيا قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته خمسة عشر مليونا  
وحدة حقوق سحب خاصة(، على أن يخضع ألية  15 500 000وخمسمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 ط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة. شرو 

قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية زامبيا منحة تعادل قيمتها سبعمائة وأربعين ألف وحدة حقوق  
وحدة حقوق سحب خاصة(، على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون  740 000سحب خاصة )

 مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

 آسيا والمحيط الهادي )ب( 

 كمبوديا مشروع تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة (1)

وضميمتها واتفاقية التمويل   EB 2016/119/R.23نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -76
 القرار التال::  وافق علىو لمتفاوض بشأنها ا

 اقـرر: أن يقدم الصندوق إلى مملكة كمبوديا قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ستة وثالثين مليون 
دوالر أمريك:(، وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون  36 300 000وثالثمائة ألف دوالر أمريك: ) 
 وط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.مطابقة على نحو أساس: للشر 

 مشروع التخفيف من وطأة الجفاف في أندرا براديش   الهند:   ( 2)

وضميمتها واتفاقية التمويل  EB 2016/119/R.24نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -77
 القرار التال::  وافق علىو المتفاوض بشأنها 

 اإلى جمهورية الهند قرضًا بشروط مختلطة تعادل قيمته خمسة وسبعين مليونقـرر: أن يقدم الصندوق  
دوالر أمريك:(، وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون  75 500 000وخمسمائة ألف دوالر أمريك: )

 مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

ت الصغيرة التجارية في محافظتي باك كان فييت نام: مشروع دعم أصحاب الحيازا ( 3)
 بانغ  وكاو

 :ينالتالي ينالقرار   وافق علىو    EB 2016/119/R.26نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -78

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية فييت نام االشتراكية قرضًا بشروط مختلطة تعادل قيمته اثنين وأربعين  
مليون دوالر أمريك:(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام  42.5خمسمائة ألف دوالر أمريك: )مليونا و 

 أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة. 

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية فييت نام االشتراكية منحة تعادل قيمتها خمسمائة ألف دوالر  
مليون دوالر أمريك:(، على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو  0.5أمريك: )

 أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

 أمريكا الالتينية والكاريبي  )ج(

 برنامج الشراكات الشمولية في سالسل القيمة إكوادور:  (1)
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وضميمتها واتفاقية التمويل   EB 2016/119/R.27نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -79
 :ينالتالي ينالقرار   وافق علىو المتفاوض بشأنها 

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية اإلكوادور قرضًا بشروط عادية تعادل قيمته خمسة وعشرين   
دوالر أمريك:( على أن يخضع ألية شروط وأحكام   000 660 25ر أمريك: )وستمائة وستين ألف دوال امليون

 أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة. 

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية اإلكوادور منحة تعادل قيمتها مائتان وخمسين ألف دوالر  
أمريك:( على أن تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساس: دوالر   000 250أمريك: )

 للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

 البرازيل: مشروع تخفيف وطأة الفقر الريفي في والية مارانهاو (2) 

 ل::القرار التا  وافق علىو    EB 2016/119/R.53نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -81

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى والية مارانهاو ف: الجمهورية االتحادية البرازيلية قرضًا بشروط عادية  
وحدة  14 313 000تعادل قيمته أربعة عشر مليونا وثالثمائة وثالثة عشر ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

و أساس: للشروط حقوق سحب خاصة(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نح
 واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

ووافق المجلس التنفيذي أيضًا على مشروع التخفيف من وطأة الفكر الريف: ف: والية مارانهاو ف: البرازيل،   -81
. وستوزَّع نسخة من 2017مارس/آذار  31رهنًا بإنجاز مفاوضات اتفاقية التمويل واتفاقية الضمانات قبل 

اتفاقية التمويل واتفاقية الضمانات المتفاوض بشأنهما على المجلس خالل دورته المقرر عقدها ف: 
إلى جانب أي تغييرات جوهرية ف: الشروط المقدَّمة إلى المجلس خالل الدورة  ،2017أبريل/نيسان 

لية العتماده بموجب إجراء انق ضاء المدة، ولكنه قدِّم، بناًء على طلب الحالية. وعرض المشروع بصورة أوَّ
من ممثل البرازيل، للموافقة عليه ف: الدورة الرسمية للمجلس نظرًا لعدم االنتهاء من المفاوضات بحلول 

 نهاية السنة.

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا    )د(

 مشروع الوصول إلى األسواق :قيرغيزستان

وضميمتها واتفاقية التمويل  EB 2016/119/R.28الوارد ف: الوثيقة  نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح -82
 القرار التال::  وافق علىو المتفاوض بشأنها 

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية قيرغيزستان قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته تسعة ماليين  
سحب خاصة( على أن يخضع ألية  حقوق 9 390 000وثالثمائة وتسعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة. 

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية قيرغيزستان منحة تعادل قيمتها تسعة ماليين وثالثمائة وتسعين  
حقوق سحب خاصة( على أن تخضع ألية شروط وأحكام  9 390 000ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.
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من جدول  15مقترحات الِمنح المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها )البند  – نون  
 األعمال(

 نظر المجلس ف: مقترحات الِمنح التالية ووافق عليها:   -83

من أجل   Transtec)أ(ِمنحة مقترح تقديمها بموجب نافذة الِمنح العالمية/اإلقليمية إلى شركة  
تحسين ُسبل العيش في األراضي الجافة في جيبوتي والصومال من خالل تكنولوجيات تعزيز 

 (؛  EB 2016/119/R.29اإلنتاجية )الوثيقة 

 القرار التال:: وافق علىو وافق المجلس التنفيذي على المنحة  -84

قرر: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لتحسين سبل العيش ف: األراض: الجافة ف: جيبوت:  
دوالر  2 000 000والصومال من خالل تكنولوجيات تعزيز اإلنتاجية، منحًة بمبلغ مليون: دوالر أمريك: )

وأحكام تكون مطابقًة على نحو أساس: لمدة أربع سنوات وفقًا لشروط   Transtecأمريك:( إلى شركة 
 للشروط واألحكام المقدمة إلى المجلس التنفيذي ف: هذه الوثيقة.

)ب(منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح اإلقليمية/منح القطاع الخاص لمركز التأمين  
)الوثيقة  .الصغري ألغراض إدارة مخاطر التنمية الريفية:  الترويج لالبتكارات في التأمين الصغري

EB 2016/119/R.30 ؛) 

 القرار التال::  وافق علىو وافق المجلس التنفيذي على هذه المنحة  -85

قرر: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج إدارة مخاطر التنمية الريفية: الترويج لالبتكارات   
دوالر أمريك:( لمركز  1 800 000أمريك: )ف: التأمين الصغري، منحًة بقيمة مليون وثمانمائة ألف دوالر 

شهرًا وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة على نحو أساس:  48التأمين الصغري من أجل برنامج مدته 
 للشروط واألحكام المقدمة إلى المجلس التنفيذي ف: هذه الوثيقة.

دوق في تعبئة اإلطار المقترح لمرافق جديدة للتمويل: تعزيز الدور التحفيزي للصن  -سين 
 من جدول األعمال( 16الموارد ألغراض التحول الريفي )البند 

استعرض المجلس التنفيذي اإلطار المقترح لمرافق جديدة للتمويل: تعزيز الدور التحفيزي للصندوق ف:   -86
(. وسلطت الوثيقة الضوء على جهود EB 2016/119/R.31الموارد ألغراض التحول الريف: )الوثيقة  تعبئة
دارة لمتابعة فرص زيادة العمل مع المؤسسات والقطاع الخاص والمؤسسات االستثمارية الت: تتفق مع اإل

زالت  عمل الصندوق. وتتضمن الوثيقة بصفة خاصة تفاصيل عن مرافق التمويل الجديدة الثالثة الت: ما
 حاليًا قيد النظر.

بًا بالمبادرة باعتبارها آلية ابتكارية ووجه المجلس شكره إلى اإلدارة، م عربًا عن تأييده لالقتراح -87 ، وم رحِّ
ه فيه معظم المانحين التقليديين صعوبات ف: التمويل. واستباقية  لتعبئة الموارد ف: وقت يواجِّ

وأثيرت مخاوف بشأن ما إذا كان حشد الموارد من سائر ممّول: التنمية والمؤسسات وتوزيع تلك الموارد  -88
تفاقية إنشاء الصندوق. وذّكرت اإلدارة ف: ردها أن هدف الصندوق، الخاص يتماشى مع ا القطاععلى 
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، هو "تعبئة موارد إضافية وتوفيرها بشروط ميّسرة لتنمية الزراعة ف: الدول 2كما تنّص عليه المادة 
، 4. وعالوة على ذلك، ينبغ: التمييز بين موارد الصندوق على النحو المحدَّد ف: المادة "األعضاء النامية

 1والموارد الت: تخص جهات أخرى، وه: الموارد الت: ي طَلق عليها اسم األموال المتمِّمة. ووفقًا للبندين 
، ال يمكن استخدام موارد الصندوق إاّل لتوفير التمويل للدول النامية الت: تكون أعضاء 7من المادة  2و

ن هذه الدول األعضاء مشتركة فيها، أو ف: الصندوق أو إلى المنظمات المشَترَكة بين الحكومات الت: تكو 
. وف: المقابل، 2015ون قَِّحت ف: عام  2009لتقديم ِمَنح وفقًا لسياسة تمويل الِمَنح الت: اعت مدت ف: عام 

يمكن للصندوق أن يستخِدم األموال المتمِّمة "تحقيقًا لهدفه ... ]ف:[ األنشطة الثانوية( على النحو 
أي دون قيود على استخدام تلك الموارد ف: تقديم التمويل إلى القطاع  ،7المنصوص عليه ف: المادة 

 .الخاص

مثل وتساءل المجلس فيما لو كان الصندوق يمتلك القدرة المالئمة من الموظفين إلحداث وتنفيذ اآلليات  -89
إلى أن المجلس يمتلك صالحية وضع إجراءات  إدارة الصندوق وأشارت ف: أسهم رأسمال، ستثمارات اال
سمح بقبول األموال التكميلية لتوفير القروض، وللقيام باستثمارات ف: أسهم رأسمال الشركات الخاصة ت

 قد أكد المجلس أيضا على أن هناك حاجة لما يل::و  ،الصغيرة ومتوسطة الحجم

 إدارة البرامج الجوهرية ؛ال تقوض  الجهات المانحة المتعددة إدارة التمويل الذي توفره اثبات أن  (أ )

اد إجراءات ومعايير لضبط الجودة في اختيار أفضل النماذج التي يقودها القطاع الخاص كي يتم إيج (ب )

توسيع نطاقها، لضمان أن ال يتم اختيار إال النماذج التي استفاد منها بصورة كاملة المزارعون 

 الريفيون على نطاق صغير؛

لمثل هذه المؤسسات الخيرية والشركاء لكي تلعبه في عمليات  ،فهم أي دور، إن كان هناك من دور (ج )

وماهي المعايير التي يتم االستفادة  ،المجلس التنفيذيوما هو الدور الذي سيلعبه  ،اتخاذ القرارات

 .من هذه األموال بموجبها

كان  لو ، وفيماوالذي يبدو كبيرا ،لألسرعن قلقه بشأن حجم القروض الممنوحة عبر أحد أعضاء المجلس  -91
ذلك سيؤدي إلى حرف استهداف المزارعين الريفيين أصحاب الحيازات الصغيرة عن مساره. وأشارت إدارة 
الصندوق إلى أن حجم القروض سيكون على أساس مجموعات األسر الت: تنظم نفسها ف: مشروعات 

االستثمارات المباشرة لقدرة التقنية إلدارة لالصندوق  هم بشأن امتالكوأثار أعضاء المجلس مخاوف صغرى.
 . الصغيرة ومتوسطة الحجم ف: المشروعات

وشدَّد المجلس على أهمية مواصلة الحوار حول هذه الخيارات ف: المستقبل، وزيادة ترشيد القضايا   -91
المطروحة، مثل الشفافية والمساءلة ومعايير تخصيص الموارد الت: يتم الحصول عليها من خالل وسائل 

وأكدت اإلدارة مجددا على أن الوثيقة معروضة لالستعراض وللحصول على التغذية  التمويل المقترحة.
 الراجعة. وأردفت قائلة بأن الدعوة لتوخ: الحذر عند تحري طرائق التمويل الجديدة صائبة.

 من جدول األعمال( 17الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق )البند  – عين 

2016تقريرعنالزيارةالقطريةللمجلسالتنفيذيفيالصندوقللبرازيلعام(أ )

المجلس التنفيذي بالتقرير الشفوي الذي قّدمه عضو المجلس التنفيذي الممثل لنيجيريا بشأن زيارة  رحَّب  -92
 المجلس التنفيذي إلى البرازيل.
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نت مثمرة بدرجة كبيرة. وشدَّدوا على وقال ممثلو الدول األعضاء ف: المجلس إنهم يرون أن الزيارة كا -93
القطرية باعتبارها فرصة لممثل: الدول األعضاء ف: المجلس للتفاعل والتعلُّم أكثر من  الزياراتأهمية 

بعضهم البعض، وخاصة لالستفادة من المنتجين والموظفين المعنيين بالمشروعات. وأشاروا أيضًا إلى أن 
ألعضاء ف: المجلس على تعزيز وظيفتهم الرقابية الحاسمة ودورهم تقاسم خبراتهم يساعد ممثل: الدول ا

 االستراتيج:.

ممثلو الدول األعضاء على القيمة الت: تضيفها التفاعالت غير الرسمية أثناء الزيارات القطرية  وأّكد -94
 .وأوصوا بالنظر إلى ذلك باعتباره هدفًا إضافيًا للزيارات القطرية المقبلة

 إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 2017قطرية للمجلس التنفيذي لعام تواريخ الزيارة ال  (ب )

، والحظ أن السياق القطري العام ف: جمهورية الكونغو EB 2016/119/R.32استعرض المجلس الوثيقة   -95
. ولذلك وافق المجلس على نقل الزيارة 2017الديمقراطية ليس موائمًا لزيارة المجلس التنفيذي ف: عام 

 27، وصادق على المواعيد المقترحة من 2017إلى عام  2018إلى بنغالديش من عام  القطرية
 .2017ديسمبر/كانون األول  1نوفمبر/تشرين الثان: إلى 

( توسيع نطاق برنامج التنمية 1مقترح لتوفير "األموال األّولية" لمبادرتين استراتيجيتين: ) – فاء  
دوق غزة والضفة الغربية التابع للصندوق الدولي التشاركية للموارد الطبيعية من خالل صن

( مشروع النمو االقتصادي الريفي والعمالة في األردن من خالل مرفق 2للتنمية الزراعية؛ )
 من جدول األعمال( 18الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريفي )البند 

( توسيع نطاق برنامج التنمية 1المجلس اقتراح توفير "األموال األّولية" لمبادرتين استراتيجيتين: ) ناَقش   -96
التشاركية للموارد الطبيعية من خالل صندوق غزة والضفة الغربية التابع للصندوق الدول: للتنمية الزراعية؛ 

فق الالجئين والمهاجرين والتهجير ( مشروع النمو االقتصادي الريف: والعمالة ف: األردن من خالل مر 2)
 .EB 2016/119/R.33القسري واالستقرار الريف:، على النحو الوارد ف: الوثيقة 

ممثلو الدول األعضاء أن المبادرة األولى تهدف إلى توسيع نطاق إنجازات برنامج التنمية التشاركية  والحظ -97
شخص،  50 000بع للصندوق لصالح زهاء للموارد الطبيعية من خالل صندوق غزة والضفة الغربية التا

ستدعم مبادرة مرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريف: األردن ف: االستجابة  بينما
ألزمة الالجئين والمساهمة ف: أهداف "خطة االستجابة لألزمة السورية" الت: وضعتها الحكومة لتعزيز 

 يفية.القدرة على الصمود ف: المناطق الر 

كذلك أن المبادرتين مصمَّمتان الجتذاب مساهمات إضافية من الدول األعضاء والمانحين  المجلسوالحظ  -98
مليون دوالر أمريك: لصالح برنامج التنمية التشاركية للموارد الطبيعية،  20اآلخرين وأنها تستهدف جمع 

 سري واالستقرار الريف:.مليون دوالر أمريك: لمرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير الق 100و

ورّدًا على سؤال عن التمويل المشترك من برنامج األمم المتحدة اإلنمائ: لبرنامج التنمية التشاركية للموارد  -99
بالفعل مرحلته األولى، أشارت اإلدارة إلى إمكانية الحصول على التمويل المشترك  انطلقتالطبيعية الذي 

نمائ:، بل وكذلك من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف ليس فقط من برنامج األمم المتحدة اإل
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األخرى. وفيما يتعّلق باستهداف الالجئين السوريين كمستفيدين من مشروع النمو االقتصادي الريف: 
الجئ وأن الجهود جارية،  200 000والعمالة ف: األردن، َذَكرت اإلدارة أنه يجري استهداف حوال: 

ية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، لتحسين وتحديد األهداف من أجل االرتقاء بس بل بالتعاون مع مفوض
كسب العيش والحّد من الهشاشة. وأبلغت اإلدارة المجلس أيضًا أن األموال ستستخدم لمشروع النمو 
االقتصادي الريف: والعمالة ف: األردن ولمشروع جديد لإلنتاج الحيوان: سيجري تصميمه وعرضه على 

 .2017لمجلس ف: ديسمبر/كانون األول ا

وعلق عضو المجلس التنفيذي الممثل لسويسرا على االحتياجات الكبيرة ف: األردن نتيجة للضغوط الواقعة  -111
ف: المائة من الالجئين ف: المخّيمات، فقال  80ف: المناطق الريفية نتيجة لعدم بقاء نحو  األراض:على 

 يل لمرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريف:.إنه يجري النظر بجدية ف: توفير تمو 

وَطرح أحد ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس تساؤاًل بشأن استخدام الرسوم المحَتفظ بها كاحتياط:  -111
المحتملة وما إذا كانت تلك األموال تعاد إلى الجهة المساهمة أو يحتفظ بها الصندوق.  االلتزاماتلتغطية 
حت اإلدارة أنه بالنظر إلى تعقُّد االتفاقات وعدم قدرة الصندوق على أن يعلم م سبقًا النفقات المسموح وأوض

بها والنفقات غير المسموح بها، فإن الغرض من االحتفاظ باألموال هو التخفيف من الحاجة إلى رّد 
أخرى، أشار المجلس إلى األموال. وفيما يتعّلق بالمستوى الحال: للرسوم وخطط استخدامها ف: أغراض 

مليون دوالر أمريك: وأن بوسع اإلدارة أن تستخدم األموال ف: مبادرات استراتيجية  11.4توّفر ما مجموعه 
شاملة. ولوحظ أيضًا أنه بالنظر إلى ازدياد مسؤولية اإلدارة االئتمانية والمالية المرتبطة بهذه األموال، ال 

 يتوّقع تراكم الرسوم مرة أخرى.

المبادرتين:  :ماليين دوالر أمريك: كأموال أّولية لكلت 8ووافق المجلس التنفيذي على توفير مبلغ بما قيمته  -112
توسيع نطاق برنامج التنمية التشاركية للموارد الطبيعية من خالل صندوق غزة والضفة الغربية التابع 

الل مرفق الالجئين والمهاجرين للصندوق، ومشروع النمو االقتصادي الريف: والعمالة ف: األردن من خ
والتهجير القسري واالستقرار الريف:. وأضاف أن احتياطيات رسوم األموال المتّممة المتراكمة لدى 

 . الصندوق ف: الماض: القريب ه: مصدر األموال األولية

 من جدول األعمال( 19المسائل المالية )البند  – صاد 

اجتماعهاالثانيواألربعينبعدالمائةتقريررئيسلجنةمراجعةالحساباتعن(أ )

المجلس التنفيذي تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثان: واألربعين بعد المائة  استعرض  -113
 .، وأخذ علمًا بما جاء فيه من معلوماتEB 2016/119/R.34بصيغته الواردة ف: الوثيقة 

الملّخص الشفوي الذي قّدمه ممثل ألمانيا ف: المجلس التنفيذي على المداوالت الت: دارت حول أربع  وركَّز  -114
مسائل، ه:: مقترح إبرام اتفاقية اقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية، واإلحاطة بالقضايا التقنية ذات 

لمعنية بتقييم سياسات التمويل الصلة باالقتراض من األسواق الرأسمالية، والتحديث بشأن مجموعة العمل ا
عالن السويد االنسحاب من عضوية لجنة مراجعة الحسابات.  ومعاييره وشروطه ف: الصندوق، وا 

وفيما يتعلق بمسألة المقعد الشاغر ف: لجنة مراجعة الحسابات، أبلغت منسقة اجتماعات القائمة ألف  -115
ولكنها أشارت إلى أنها ستحاول تحديد مرّشح  أن القائمة لم تحدِّد بعد مرشحًا يحل محل السويد، المجلس
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ع رئيس اللجنة القائمة ألف على مناقشة واقتراح مرّشح يمكن  قبل اجتماع اللجنة ف: أبريل/نيسان. وشجَّ
 .االقتراع عليه بالمراسلة قبل انعقاد االجتماع المقبل للجنة

 2021-2017اختيار مراجع الحسابات الخارجي للصندوق للفترة (ب )

 Deloitte &Touche، وافق المجلس على تعيين شركة EB 2016/119/R.35الطالع على الوثيقة بعد ا  -116
بناًء على ترشيح من لجنة مراجعة الحسابات ف:  2021-2017مراجعًا خارجيًا لحسابات الصندوق للفترة 

 اجتماعها الحادي واألربعين بعد المائة.

تكفل تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها ف: هذا  وَذكَّر رئيس الصندوق لجنة مراجعة الحسابات بأن -117
 . المجال من حيث طول مدة عقد مراجع الحسابات الخارج:. وأّيد المجلس هذا االعتبار

 بيان سياسة االستثمار في الصندوق(ج )
 EB 2016/119/R.36وافق المجلس التنفيذي على بيان سياسة االستثمار ف: الصندوق الوارد ف: الوثيقة   -118

 .مًا بالمعلومات الواردة ف: الضميمتين األولى والثانيةعل وأخذ

 2017خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام (د )
بصيغتها  2017نظر المجلس التنفيذي ف: خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق لعام   -119

 .EB 2016/119/R.37الواردة ف: الوثيقة 

تقدَّمت بها وحدة التفتيش المشتركة، اقَترح أحد ممثل: الدول األعضاء وف: ضوء التوصيات األخيرة الت:  -111
 ف: المجلس تخصيص مزيد من الوقت من أجل الرقابة المنتظمة على المسائل المتصلة بالتدليس.

طويلة األمد لزيادة عدد المكاتب القطرية قد تم تقديرها لممارساتها  حول وجود خططواستجابة لتساؤل  -111
بقدر تسم تالت: تغطية المكاتب القطرية يتمثل ف: هدف الاإلدارية وامتثالها، أعلم المكتب المجلس بأن 

تتسم بتدن: مستوى الت: تغطية المكاتب  تتمالمخاطر على األقل مرة كل ثالث سنوات، ف: حين  أكبر من
بفضل إدخال طريقة المراجعة عن بعد واشراك الموظفين و مضيفا أنه  ،اطر على فترات فاصلة أطولالمخ

ازداد إلى ستة، وف: حال  سنوياللمراجعة  تخضعالمكاتب القطرية الت: فإن عدد  ،والمراجعين المحليين
ب المراجعة كانت هناك ضرورة يمكن توسيع هذه التغطية ف: المستقبل، وعلى وجه العموم يعتبر مكت

 .  يةالمخاطر كاف غطيةواإلشراف بأن ت

 كذلك فقد وفر المكتب معلومات عن اختيار المراجعين األفراد لرفد فريق المراجعة.  -112

بصيغتها الواردة ف: الوثيقة  2017وأّكد المجلس خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق لعام   -113
EB 2016/119/R.37. 

 التقنية ذات الصلة باالقتراض من األسواق الرأسماليةإحاطة موجزة بالقضايا (ه )
لطلب من المجلس ف: دورته الثامنة عشرة بعد المائة، قدَّمت اإلدارة عرضًا بشأن الدراسات الت:  استجابة  -114

أجريت للتحقق من جدوى االقتراض من األسواق الرأسمالية وإلعادة تصميم النموذج المال: للصندوق. 
الذي تنظمه الرابطة وق ّدمت إلى المجلس أيضًا معلومات عن خطة الصندوق لتوقيع اتفاقه الرئيس: األول 

الدولية لصكوك المقايضة والصكوك االشتقاقية مع المصرف الكندي للتمكين من المقايضة بين أسعار 
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العمالت. وع رض على المجلس جدول زمن: للخطوات المقرر اتخاذها لالقتراض من األسواق الرأسمالية، 
. وقدَّمت اإلدارة إحاطة 2017ن األول ومن المتوخى تقديم دراسة جدوى إلى المجلس بحلول ديسمبر/كانو 

إلى المجلس بشأن آخر تصنيف للمؤسسة الدولية للتنمية والطريقة الت: يمكن بها مقارنة الصندوق معها 
ف: عملية التصنيف. وجرى التشديد على أنه ف: حال حصول الصندوق على تصنيف مرتفع، فإن ذلك 

 لصندوق.ابدوره وفورات للمقترضين من  سيحقق وفورات ف: مجموع االلتزامات، ويعن: ذلك

وأعرب ممثلو الدول األعضاء ف: المجلس عن دعمهم الصندوق ف: استكشاف ط رق جديدة ومبتكرة  -115
أجل تعبئة مزيد من الموارد للمشروعات. ومن الناحية األخرى، أّكد الممثلون ضرورة إجراء  منللتمويل 

 وشدَّدوا على أهمية بناء الخبرة المؤسسية الداخلية.تقييم شامل وخارج: قبل أي إصالح مال: محتمل، 

اإلدارة على استفسارات بشأن الجدول الزمن:، وتحديدًا الموعد الذي ستقوم فيه وكاالت تقدير  ورّدت -116
تصنيفات الجدارة بإجراء مقابالت مع الدول األعضاء، وموعد اتخاذ قرار إجراء دراسة الجدوى، والوقت 

يف جدارة الصندوق. الذي سي طَلب فيه من المجلس اتخاذ قرارات؛ والمسائل الت: يمكن أن تؤّثر على تصن
والحظت اإلدارة أن هذه الدراسة األّولية أ جريت ف: ضوء االلتزام بعدم توقُّع أي اقتراض سوق: ف: فترة 
التجديد العاشر، وضرورة النظر ف: ذلك باعتباره مقدمة للجولة المقبلة الت: ستشهد مزيدًا من المناقشات 

 الموضوعية.

صندوق، أشارت اإلدارة ف: تعليقها إلى كفاية ذلك الهيكل بالرغم من مدى كفاية الهيكل التنظيم: لل وحول -117
إمكانية النظر ف: بضعة تغييرات، مثل زيادة تفويض السلطة إلى اإلدارة والموظفين ف: المسائل التقنية. 
وأضافت أن تنفيذ أي برنامج إقراض: ف: المؤسسات المالية الدولية األخرى يدخل ضمن صالحيات 

 ولياتها.اإلدارة ومسؤ 

 من اإلدارة أيضًا دراسة وعرض اآلثار المحتملة لمختلف سيناريوهات تصنيف الجدارة. وط َلب -118

على سؤال بشأن التخفيف من المخاطر واألزمات ف: سيناريو األزمة المالية العالمية، أقرت اإلدارة  ورّداً  -119
المجلس. وقّدمت اإلدارة أيضًا بأن تعريض موازنة الصندوق لتقلُّبات السوق قرار جوهري يجب أن يتخذه 

 أمثلة للتدابير التخفيفية الت: يمكن اتخاذها.

المجلس التنفيذي علمًا باإلحاطة المقدَّمة بشأن القضايا التقنية ذات الصلة باالقتراض من األسواق  وأخذ -121
 الرأسمالية.

القروض والِمَنح  مقترح إلبرام اتفاقية إقراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم برنامج – قاف 
 من جدول األعمال( 20لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق )البند 

نظر المجلس التنفيذي ف: مقترح إبرام اتفاق قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم برنامج القروض   -121
 .EB 2016/119/R.38والِمَنح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق على النحو الوارد ف: الوثيقة 

لى أن  ورحَّب -122 المجلس بالمقتَرح، مشيرًا إلى أنه سيكون أول قرض سيادي ي َنشِّط إطار االقتراض السيادي وا 
 أهمية إدراج تلك القروض آخذة ف: االزدياد من أجل الوفاء بأهداف تجديد الموارد.
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لقرض ف: حافظة منفصلة )حافظة على ما أثير من تساؤالت، أّكدت اإلدارة أنه سيجري االحتفاظ با ورّداً  -123
األصول والخصوم( وسيكون ذات: التمويل. وحول تكلفة االقتراض، أوضحت اإلدارة أنه سيجري سحب 

 المبلغ اإلجمال: على أربع دفعات خالل فترة مدتها سنتان.

االقتراض بسؤال بشأن الحّد المقّرر لمبلغ القروض الت: يمكن تخصيصها باالستناد إلى إطار  يتعّلقوفيما  -124
السيادي، أوضحت اإلدارة أنه لن يحدث أي تشويه لمخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس 

 األداء وأنه يجري التقيُّد بالحّد المقّرر.

على سؤال عن الشركاء اآلخرين، أشارت اإلدارة إلى أن المحادثات جارية مع شريكين من المحتمل  ورداً  -125
 ترة التجديد العاشر لموارد الصندوق.إبرام اتفاقيت: اقتراض معهما ف: ف

اإلدارة على تقديم معلومات منتظمة ومفّصلة إلى المجلس بشأن تنفيذ االتفاقات االبتكارية، مثل  وش جعت -126
نع القرار بشأن زيادة تنويع مصادر التمويل.  االتفاقات المبرمة للمساعدة على إثراء عملية ص 

ندوق اتفاقية اقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم قرض ووافق المجلس على مقترح إبرام إدارة الص -127
مليون يورو، وهو قرض مستدام ماليًا ويتقّيد بالمعايير المحّددة ف: إطار  200إلى الصندوق بما قيمته 

 .EB 2016/119/R.38االقتراض السيادي على النحو المفّصل ف: الوثيقة 

من  21لمعنية بقضايا التسيير في الصندوق )البند التقرير النهائي لمجموعة العمل ا – راء 
 جدول األعمال(

رحَّب المجلس التنفيذي بالتقرير النهائ: لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير ف: الصندوق الوارد ف:   -128
ونظر فيه.  وقّدم رئيس مجموعة العمل التقرير الذي و ِضعت   EB 2016/119/R.39/Rev.1الوثيقة 

ديسمبر/كانون األول ويلخِّص توافق اآلراء  12ائية خالل االجتماع التاسع لمجموعة العمل ف: صيغته النه
ل إليه.   الذي تم التوصُّ

العديد من التوصيات لتحسين صيغة  مسيتم اإلبقاء على الطول الحال: لدورات تجديد الموارد. وقد( أ)
 وهيكلية هيئات المشاورات الخاصة بتجديدات الموارد

 تفاق على التعاريف التالية لكل قائمة من القوائم:االمع  ،اإلبقاء على هيكلية القوائم الحاليةسيتم  (ب)

تضم هذه القائمة فقط الدول األعضاء المساهمة ف: موارد الصندوق، والت:  :ألف القائمة (1)
 تعلن بنفسها عن عدم أهليتها لتلق: تمويل الصندوق وخدماته، كما أنها ليست مؤهلة للحصول

 ف: الميدان االقتصادي. على المساعدة اإلنمائية الرسمية بموجب تعريفات منظمة التنمية والتعاون

القائمة باء تضم هذه القائمة فقط الدول األعضاء والت: ه: عضو ف: منظمة البلدان  (2)
وبعضها قد يكون مؤهال أيضا لتلق:  ،المصدرة للنفط )األوبك( والمساهمة ف: موارد الصندوق

 تمويل الصندوق وخدماته.

القائمة جيم وتضم هذه القائمة فقط الدول األعضاء الت: ه: من البلدان النامية، والت: لم   (3)
تعلن بنفسها عن عدم أهليتها لتلق: تمويل الصندوق وخدماته، ويمكن أن يكون العديد منها 

 مساهما ف: موارد الصندوق.
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ويجب أن تنضم كل دولة عضو ف: الصندوق أو تنتقل إلى القائمة الت: يطابق تعريفها على أمثل  (ج)
وف: الوقت الحال: ستكون هذه التعاريف والمبدأ المتعلق باالنتقال  ،وجه الخصائص اإلفرادية لهذه الدولة

ب إدخال إي تعديل على بين القوائم بمثابة المبادئ التوجيهية للدول األعضاء، وبالتال: فأنها لن تتطل
 .من اتفاقية إنشاء الصندوق 2الجدول 

فيا، عرضت القائمتان ألف وباء بصورة تمثيال كاجيم وبهدف التطرق لموضوع عدم تمثيل القائمة   (د)
لقائمة جيم لصالح أربعة بلدان منخفضة الدخل، لمشتركة التخل: عن أربعة مقاعد ف: هيئات المشاورات 

 لين أو الرئيسيين بدءا من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق .والمساهمين المحتم

القائمة جيم ف: المجلس التنفيذي ولجانه  تمثيلإال أنه لم يتم التوصل إلى أي توافق ف: اآلراء بشأن تعزيز  -129
الدائمة، وسوف تواصل األمانة العامة تقديرها لعدد مقاعد المجلس على ضوء أية تحويالت بين القوائم 

ت: تجري، وقوة التصويت الناشئة لكل قائمة من القوائم. وسوف يتوفر هذا التقدير للدول األعضاء ال
 .ف: ذلكإلجراء مزيد من المناقشات ديد الثان: عشر لموارد الصندوق جالستعراضه قبيل بداية الت

ف: النّص  36الت: حّلت محلها النسخة المنّقحة من الفقرة  37وطلب رئيس مجموعة العمل حذف الفقرة  -131
 النهائ:. 

ل إليها االجتماع التاسع بشأن إمكانية   -131 ومتابعة لطلب القائمة جيم بشأن مراعاة االستنتاجات الت: توصَّ
تحويل أي دولة عضو من قائمة إلى قائمة أخرى، أ ضيفت الصيغة التالية إلى الفقرة الثانية من القرار: 

و لتقرر فيما لو كانت ترغب ف: االستفادة من هذا "...ومن المفهوم أن األمر متروك لكل دولة عض
 الخيار". 

وطلب عضو المجلس الممثل للكويت تغيير كلمة "تسيير" ف: النسخة العربية من الوثيقة. وعقب إجراء   -132
بعض المشاورات مع وحدة خدمات اللغات ومكتب المستشار العام، تبيَّن أن ذلك يقتض: تغييرًا ف: كل 

 ، وتم االتفاق على اإلبقاء على الصيغة الحالية. وثائق مجموعة العمل

بت القائمة جيم بالوثيقة، وَذكَّرت بأن االعتبار الرئيس: الذي أفضى إلى إنشاء مجموعة العمل   -133 ورحَّ
والحاجة إلى ضمان مزيد من التمثيل للقائمة جيم ف: المجلس التنفيذي. ويعن: ذلك أن يؤخذ ف: االعتبار 

م والزيادة ف: مساهمتها ف: تجديدات الموارد. وبالرغم من أن هذه المسألة لم تعاَلج عدد بلدان القائمة جي
يالئه  ل إلى توافق ف: اآلراء، أعربت القائمة جيم عن ارتياحها الستمرار مناقشة ذلك وا  بسبب عدم التوصُّ

 اهتمام المجلس التنفيذي ف: المستقبل القريب.

بت القائمة ألف ب  -134 دد ف: القائمة ألف. وف: بيان مشترك، رحَّ التقرير وأعربت عن استعدادها لقبول أعضاء ج 
ولفتت القائمة ألف أيضًا االنتباه إلى عدم وضع حدود عليا لشروط التمويل ف: الصندوق، وهو ما س لِّط 
الضوء عليه أثناء وضع تعاريف القوائم. وذكرت القائمة ألف أن ذلك يمكن توضيحه مع الصندوق ف: 

 المستقبل.

أشارت القائمة ألف ف: تعليقها إلى أن بعض التوصيات المتعّلقة بمشاورات تجديد الموارد قد ن فِّذت و   -135
بالفعل، مثل تنظيم اجتماع مفتوح لبحث القضايا ذات األولوية المتعلقة بالتجديد الحادي عشر من موارد 

 الصندوق.
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التوصيات على التجديد الثان: عشر لموارد  وَذَكرت القائمة ألف أيضًا أنها تتوقَّع تقييم أثر تنفيذ هذه  -136
 الصندوق.

وأعربت القائمة باء عن ارتياحها لتخصيص مقاعد تجديد الموارد باالشتراك مع القائمة ألف وأكدت أنها   -137
 ستكفل التمثيل الكاف: للقائمة ألف.

مؤسسات المالية استجابة لسؤال يتعلق بالتوصية باالستمرار ف: مناقشة طول دورة تجديد الموارد مع ال -138
الدولية األخرى، أوضحت اإلدارة أنه وعلى ضوء المناخ المال:، فإن تمديد دورة تجديد الموارد ألربع سنوات 
لن يكون ف: مصلحة الصندوق. على أية حال فأن اإلدارة ستكون استباقية للغاية ف: النقاش مع مثيالتها 

 ف: تشغيل دورات تجديد الموارد.من المؤسسات المالية الدولية بشأن األسلوب المتبع 

ووافق المجلس على إحالة التقرير النهائ: لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير، بما يشمل مشروع   -139
العتماده  2017القرار الوارد ف: الملحق األول، إلى الدورة األربعين لمجلس المحافظين ف: فبراير/شباط 

 قترح.مع إدخال التنقيحات المناسبة وفقًا للم

 من جدول األعمال( 22تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق )البند  – شين 

رحَّب المجلس التنفيذي باإلجماع بتقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق الوارد ف: الوثيقة   -141
EB 2016/119/R.40  وصادق عليه بصيغته المقدمة من عضو المجلس التنفيذي الممثل لكندا ورئيس

. وهّنأ المجلس رئيس لجنة مخصصات رئيس الصندوق بالعمل المتميِّز الذي David Cumingاللجنة، 
 سيشكِّل األساس لتحديد اتفاق العمل ف: المستقبل مع الرئيس المقبل للصندوق.

 واستحقاقاتهوالحظ المجلس أن اللجنة استندت إلى القرارات السابقة لمواءمة مخصصات رئيس الصندوق  -141
والزراعة لألمم المتحدة فيما يتعّلق بالمرّتب  المدير العام لمنظمة األغذية واستحقاقات مخصصاتمع 

وبدل التمثيل واالستحقاقات ونفقات االتصاالت. وباإلضافة إلى ما سبق، وافقت اللجنة أيضًا على 
. المواءمة بين معالجة تكاليف أمن رئيس الصندوق مع تكاليف أمن المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

وسيستمر الصندوق ف: ترتيباته التعاقدية الت: تنّص على أن المنظمة ه: من يملك عقد إيجار سكن 
 رئيس الصندوق.

وقّرر المجلس إحالة تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق بصيغته الواردة ف: الوثيقة  -142
EB 2016/119/R.40  ورفع توصية إلى  2017إلى مجلس المحافظين ف: دورته األربعين ف: فبراير/شباط

 .المجلس باعتماد مشروع القرار الوارد ف: التقرير

مقتَرح لتنقيح الممارسة الجيدة المطّبقة في العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق  – تاء 
 من جدول األعمال( 23)البند 

، مقترح لتنقيح الممارسة الجيدة المطّبقة ف: العملية EB 2016/119/R.41المجلس ف: الوثيقة  َنظر  -143
المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، ووافق على رفع توصية إلى مجلس المحافظين يدعوه فيها إلى أن 
يطلب من مكتب مجلس المحافظين تنقيح الممارسة الجيدة المتبعة ف: عملية تعيين رئيس الصندوق ك: 

 . 2018دورته الحادية واألربعين المقرر عقدها ف: عام  ينظر فيها مجلس المحافظين ف:
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إلى مجلس المحافظين ف: دورته األربعين للنظر ف:  EB 2016/119/R.41وسوف يحيل المجلس الوثيقة   -144
 .مشروع القرار الوارد فيها واعتماده

 25البند ) 2030التعاون بين المنظمات التي تتخذ من روما مقرًا لها: تنفيذ جدول أعمال  – ثاء 
 من جدول األعمال(

بت فيه بالوثيقة   -145 وروح التعاون السائدة بين  EB 2016/119/R.45أصدرت القوائم الثالث بيانًا مشتركًا رحَّ
الثالث الت: تتخذ من روما مقرًا لها. وَذَكرت القوائم الثالث ف: بيانها أنها ترى أن الوثيقة نقطة  الوكاالت

ون بين الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها وتعزيز هذا التعاون، وشجَّعت بداية جيدة للتوسُّع ف: التعا
 على بلورة مخرجات ملموسة.

ودعت القوائم إلى التنفيذ االستباق: والسريع للمقترحات الواردة ف: الوثيقة، ال سيما على المستوى القطري،  -146
 على المستوى التشغيل:.األرحب للتنسيق ف: منظومة األمم المتحدة، وبخاصة  السياقوف: 

المنظمات الت: تتخذ من روما مقرًا لها على استحداث وسائل عملية لتعزيز  أيضاً وشّجعت القوائم  -147
 المشَترَكين، بما يشمل البرمجة القطرية. والتنفيذالتخطيط 

 المشَتَرك.مؤشرات نوعية موضوعية ونظام للرصد من أجل قياس وفهم أثر التعاون  وضعواقترحت القوائم  -148

تقديم تقرير سنوي مشترك بشأن التعاون بين الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها. واقترحت  أيضاً وط لب  -149
القوائم أن تعقد مجموعة كبار االستشاريين وممثل: البلدان اجتماعات على فترات أقصر، واقترحت تنظيم 

تتخذ من روما مقرًا لها لتعزيز وضع جداول اجتماعات سنوية مشتركة لألجهزة الرئاسية للوكاالت الت: 
 األعمال ومتابعتها.

وردًَّا على طلب بشأن عقد دورة للوكاالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها حول الوثيقة المشتركة، أوَضح  -151
الرئيس صعوبة تحديد موعٍد لدورة مشتركة وأنه ف: ظل األحداث الهامة الكثيرة المقرر تنظيمها خالل 

، لن يتسنى عقد تلك الدورة ف: األشهر الثالثة المتبقية من مدة 2017األولى من عام  الثةالثاألشهر 
واليته. ومن ناحية أخرى، قال الرئيس إنه يحّث إدارة الصندوق ومن سيخلفه ف: رئاسة الصندوق، وكذلك 

مشتركة ف: النصف الزمالء ف: برنامج األغذية العالم: ومنظمة األغذية والزراعة، على عقد هذه الدورة ال
. وعالوة على ذلك، طلب رئيس الصندوق من المجلس ضمان استناد التعاون بين 2017األول من عام 

لى والية كٍل منها وطريقة عملها  مؤسسةالوكاالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها إلى الميزة النسبية لكل  وا 
 .وأن يكون لهذا التعاون قيمة مضافة

 من جدول األعمال(  24بند مسائل أخرى )ال – خاء 

2018المواعيدالمقترحةلدوراتالمجلسالتنفيذيللعام (أ )

على النحو الوارد  2018وافق المجلس التنفيذي على المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي ف: عام   -151
 : EB 2016/119/R.42ف: الوثيقة 

 ؛ 2018أبريل/نيسان  18و 17الثالثاء واألربعاء  –الدورة الثالثة والعشرون بعد المائة   (1)
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 ؛2018سبتمبر/أيلول  13و 12الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة األربعاء والخميس   (2)

 .2018ديسمبر/كانون األول  13و 12الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة األربعاء والخميس   (3)

خالل الدورة السادسة عشرة بعد المائة  2017وبالرغم من الموافقة بالفعل على المواعيد المحدَّدة لعام   -152
 2017للمجلس التنفيذي، مع مراعاة أسبوع عيد الفصح، نظر المجلس ف: تعديل موعد دورة أبريل/نيسان 

 أبريل/نيسان. 11و 10ووافق على التعديل وسوف ت عَقد بالتال: الدورة يوم: االثنين والثالثاء 

 معَتَكف المجلس التنفيذي: مصفوفة المتابعة المحدَّثة وتاريخ المعَتَكف القادم (ب )
إلى EB 2016/119/R.43  المجلس على مصفوفة المتابعة المحدَّثة بصيغتها الواردة ف: الوثيقة وافق  -153

 أبريل/نيسان. 13و 12جانب الموعد المقترح للمعَتَكف المقبل، وهو األربعاء والخميس، 

المجلس أن المصفوفة قد جرى تحديثها باالستناد إلى التعليقات الت: ق دِّمت خالل دورة  والحظ -154
ل  سبتمبر/أيلول، وأنه سيجري تأكيد موعد المعَتَكف ف: وقت الحق رهنًا بإجراء مزيد من التخطيط المفصَّ

  لجدول أعمال دورة المجلس المقرر عقدها ف: أبريل/نيسان والمعَتَكف نفسه.

 ى مخرجات مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ في مراكشتحديث عل (ج )
قدَّمت اإلدارة إلى المجلس تحديثًا بشأن نتائج الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف ف: اتفاقية األمم   -155

 18إلى  7المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ الذي استضافته المغرب ف: مراكش خالل الفترة من 
بر/تشرين الثان:. والحظ المجلس أن المؤتمر اخت ِتم بإعالن مراكش للعمل الصادر عن رؤساء الدول نوفم

والحكومات والوفود المشاركة والذي جرت فيه أيضًا المصادقة على اتفاق باريس. وبناًء على ذلك، بدأ نفاذ 
 قبل موعده المتوقَّع. 2016نوفمبر/تشرين الثان:  4 اتفاق باريس ف:

مليار دوالر أمريك: سنويًا اعتبارًا من عام  100المجلس تأكيد البلدان المتقّدمة من جديد تعبئة  والحظ -156
فصاعدًا من أجل تمويل أنشطة مكافحة تغيُّر المناخ. والحظ المجلس كذلك انتخاب فيج: لرئاسة  2020

بشأن تغيُّر المناخ الت: ستعقد الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف ف: اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
 .2017نوفمبر/تشرين الثان:  17إلى  6ف: بون بألمانيا ف: الفترة من 

صداره بيانًا بشأن أهمية زيادة قدرة المزارعين  -157 ولوحظت أيضًا مشاركة الصندوق الفاعلة ف: المؤتمر وا 
 . الصغيرة على الصمود ف: وجه تغيُّر المناخ ف: البلدان النامية أصحاب الحيازات

 مبادئ السلوك الخاصة بممّثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي في الصندوق(د )
ضافة ملحق للمواد  7وافق المجلس التنفيذي على تعديل المادة   -158 من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي وا 

قترحة لسلوك ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي للصندوق على المذكورة العتماد المبادئ الم
 .EB 2016/119/R.44النحو الوارد ف: الوثيقة 

السلوك، وفيما يتعّلق بأهلية ممّثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي ف: الحصول على  لمبادئووفقًا  -159
عقود الخبرة االستشارية(، كّلف المجلس عقود عمل أو غيرها من عقود غير الموظفين مع الصندوق )مثل 

اإلدارة بمهمة وضع أحكام مناسبة بشأن فترة فاصلة بما يتسق مع األحكام ف: الفترات الزمنية المشابهة، 
 كما ه: واردة ف: إجراءات وقواعد الموارد البشرية ذات الصلة.
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لم، ف: دورته األربعين على مجلس المحافظين، للع EB 2016/119/R.44المجلس الوثيقة  يعرضوسوف  -161
. وسوف ي بق: المجلس أيضًا مجلس المحافظين على علم بأية تغييرات تطرأ على 2017ف: فبراير/شباط 

 هذه المبادئ.

ه رئيس المجلس شكره إلى المنسِّقين واألصدقاء على ما توّصلوا إليه من توافق ف: اآلراء حول هذا  -161 ووجَّ
ية للصندوق ف: االلتزام بالممارسة السليمة كمؤسسة مالية دولية، الهام الذي يمّثل خطوة أساس االقتراح

 . ولتعزيز الشفافية والسمعة الطيبة للمؤسسة

 تأمُّالت رئيس الصندوق عن سنواته العشر في الصندوق (ه )
قدَّم الرئيس مالحظاته الختامية بشأن الدورة التاسعة عشرة بعد المائة إلى المجلس التنفيذي، وأطلع   -162

بعدها على تأمُّالته ف: سنواته العشر الت: قضاها ف: الصندوق، ملقيًا الضوء على ما تحقق من  المجلَس 
تغييرات لجعل المؤسسة شريكًا إنمائيًا أقوى للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف: المناطق الريفية، 

 وقاعدة معرفية دولية ف: التنمية الزراعية والريفية.

من خالل بيان مشَتَرك بين القوائم، عن تقديره لرئيس الصندوق على سنوات المجلس التنفيذي،  وأعرب -163
خدمته. وسلَّطت القوائم الضوء على ما تحلى به الرئيس من حماسة وقيادة مكَّنتا الصندوق من الحفاظ 
على موقعه كشريك موثوق، وتقديم االستجابة المالئمة للتحّديات، مثل أزمة أسعار األغذية العالمية، 

لركود االقتصادي، واالضطرابات السياسية الت: أفضت إلى أزمة غير مسبوقة ف: الهجرة، واستمراره وا
 .دومًا ف: التركيز على مهمته األساسية

 اختتام الدورة - ايز  

كما شكر أعضاء المجلس على مشاركتهم  ،قدم رئيس الصندوق موجزا بالقرارات الت: اتخذها المجلس -164
خالتهم وموافقتهم على الوثائق السياساتية ا، وعلى مد2016لمجلس لعام النشطة ف: جميع دورات ا

موجب التجديد العاشر بالصندوق من إنجاز التزاماته المبرمة  األمر الذي مكن ،والتشغيليلة المتنوعة
 للموارد.

االستمرار ف: ممارساتهم الجيدة شكر رئيس الصندوق الدول األعضاء على  ،وعلى وجه الخصوص -165
  القوائم، مما أسهم وبصورة كبيرة ف: كفاءة دورات المجلس. عبر ببيانات عن القوائم و  المتمثلة بالتقدم

لتقاريرهم الشاملة ، David Cuming، والسيد Martina Metz، والسيدة Des Alwiوعبر عن تقديره للسيد  -166
دوق على التوال:، كما مراجعة الحسابات، ولجنة مخصصات رئيس الصنلجنة نيابة عن لجنة التقييم و 
، على تقريريهما Claudio Rozencwaigلتقديره لسعادة السفير  Yaya Olaniranعبر عن تقديره للدكتور 

الصندوق ف: البرازيل، وعن المداوالت الت: يدعمها مشروعات لحول الزيارة الناجحة ألعضاء المجلس ل
 المثمرة ونتائج مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير.

ئة والمتمثل ف: اوأكد الرئيس مجددا على المعلم البارز الذي شهدته دورة المجلس التاسعة عشرة بعد الم -167
وهنأ المجلس على الوصول إلى  ."تبن: مبادئ السلوك الخاصة بممثل: الدول األعضاء ف: المجلس"

  هامة .  إلى أن ذلك يمثل تبن: الصندوق لممارسة فضلى مشيراف: اآلراء حول القضية،  توافق
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فقد شكر رئيس الصندوق أعضاء المجلس على دعمهم القوي وتشجيعهم إلدارة  ،عالوة على ذلك -168
، وأشار إلى أن ذلك إطار الفعالية االنمائية شأن بالصندوق فيما يتعلق بالعمل البارز الذي تقوم به 

ومن الوصول إلى تصميمات أفضل، وبالتال: تحسين النتائج  ،سيمكن من الرصد والتعلم المستمرين
واألثر. وشكر رئيس الصندوق موظف: الصندوق والمراسلين والمترجمين الفوريين على مساهمتهم ف: 

 إنجاح هذا االجتماع.

بشأن شغله لمنصب رئيس الصندوق لمدة عشر سنوات، ومن ثم أعلن  تأمالتهوتشاطر رئيس الصندوق  -169
 لمجلس التنفيذي.من دورات ادورة يترأسها اختتام آخر 

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -رابعا  

 عرضت الوثائق التالية على المجلس للعلم:  -171

     مسودة برنامج أحداث الدورة األربعين لمجلس المحافظين (EB 2016/119/R.46) 

   تعميم تغير المناخ ف: البرامج الت: يمولها  تعديل على وثيقة( الصندوقEB 2016/119/R.47) 

   2016تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق ف: الفصل الثالث من عام(2016/119/R.48 EB) 

  محاضر االجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء  
(EB 2016/119/R.50) 

 رضمعلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغ –خامسا  
  تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها  

   وضع مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق تقرير عن 

  األنشطة العالمية واإلقليمية والقطرية المخطط لها 

   بعد المائة للمجلس التنفيذيعشرة الدورة التاسعة  المعروضة على بالوثائققائمة 
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 عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي التاسعةقائمة الوثائق المعروضة على الدورة 
 رقمالوثيقة

البندمنجدول
 األعمال

 العنوان
EB 2016/119/R.1/Rev.1 2 جدول األعمال المؤقت 

EB 2016/119/R.1/Rev.1/Add.1/ Rev.1 2 الدورة برنامج عمل 
  EB 2016/119/R.2. 

 

 

 

 

 

 

EB 2016/119/R.6/Add.1 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية 
، وبرنامج عمل مكتب التقييم 2017والرأسمالية للصندوق لعام 

 2017المستقل ف: الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
والتقريران المرحليان عن  2019-2018اإلشارية للفترة وخطته 

مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص 
 الموارد على أساس األداء

التقرير المرحل: عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس 
 األداء

EB 2016/119/R.3 3  الصندوق المستند  تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن برنامج عمل
إلى النتائج، والميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق 2017
وخطته اإلشارية للفترة  2017المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

2018-2018 
EB 2016/119/R.4+Add.1 4  :البلدان الت: تعان: من أوضاع استراتيجية الصندوق لالنخراط ف

 هشة
  EB 2016/119/R.5 5  نهج استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

EB 2016/119/R.6 6  :نهج الصندوق فيما يتعلق ببلدان الجنوب والتعاون الثالث
 ]لالستعراض[

EB 2016/119/R.7 7(a)  محاضر الدورة الرابعة والتسعين للجنة التقييم 
  EB 2016/119/R.51 7(b)  محاضر الدورة الخامسة والتسعين للجنة التقييم 

EB 2016/119/R.8 7(c)(i)  تقييم برنامج قطري: جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية 
EB 2016/119/R.9 7(c)(ii)  تقييم برنامج قطري: جمهورية نيجيريا االتحادية 

   
EB 2016/119/R.10 + Add.1 7(d) التقييم المؤسس: لتجربة الالمركزية ف: الصندوق 
EB 2016/119/R.11 + Add.1 8   الخطة المؤسسية لالمركزية ف: الصندوق 

EB 2016/119/R.12 9   إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق 
EB 2016/119/R.13 10   التعديالت المقترح إدخالها على إطار قياس النتائج ف: فترة

 التجديد العاشر لموارد الصندوق 
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EB 2016/119/R.14 11(a) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية جمهورية كولومبيا 

EB 2016/119/R.15 + Add.1 11(b)  :برنامج الفرص  جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية
 االستراتيجية القطرية:

EB 2016/119/R.16 11(c)  :برنامج الفرص االستراتيجية القطرية جمهورية مالوي 

EB 2016/119/R.17 + Add.1 11(d)   برنامج الفرص االستراتيجية القطريةجمهورية نيجيريا االتحادية 

EB 2016/119/R.18 11(e)   :برنامج الفرص االستراتيجية جمهورية باكستان اإلسالمية
 القطرية

EB 2016/119/R.19 12 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 
EB 2016/119/R.20 13   التعديالت المقترحة على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج

 التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
EB 2016/119/R.21

2
 14(a)(i)  :مشروع التنمية الزراعية ف: منطقة جمهورية تنزانيا المتحدة

 مرتفعات ميلك شيد الجنوبية
EB 2016/119/R.22 + Add.1 + Sup.1

3
 14(a)(ii)  :برنامج الترويج لألعمال الزراعية لصالح أصحاب  زامبيا

 الحيازات الصغيرة
EB 2016/119/R.23 + Add.1 + Sup.1

2
 14(b)(i) :كمبوديا: مشروع تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح   كمبوديا

 أصحاب الحيازات الصغيرة
EB 2016/119/R.24 + Add.1 + Sup.1

2
 14(b)(ii)   :مشروع التخفيف من وطأة الجفاف ف: أندرا براديش الهند 

EB 2016/119/R.25
2

 14(b)(iii) :مبادرة توسيع نطاق التمكين الريف: والتنمية الزراعية إندونيسيا 
EB 2016/119/R.26 14(b)(iv) :مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية ف:  فييت نام

 محافظت: باك كان وكاو بانغ
EB 2016/119/R.27 + Add.1 + Sup.1

4
 14(c)(i ) :إكوادور: برنامج الشراكات الشمولية ف: سالسل القيمة  إكوادور 

EB 2016/119/R.53 14(c)(ii) :مشروع تخفيف وطأة الفقر الريف: ف: أرهنغاي البرازيل 
EB 2016/119/R.28 + Add.1 + Sup.1

2
 14(d ) :مشروع اإلنتاج الحيوان: والوصول إلى األسواق قيرغيزستان 

EB 2016/119/R.29 15(a)  منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية إلى
من أجل مشروع تحسين سبل العيش ف:   Transtecشركة 

المناطق الجافة ف: جيبوت: والصومال من خالل تكنولوجيات 
 تعزيز اإلنتاجية

EB 2016/119/R.30 15(b )  منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح اإلقليمية/منح القطاع
                                                      

 
 تم سحب الوثيقة من جدول األعمال 2
 الوثيقة معروضة باللغة اإلنجليزية فقط 3
 الوثيقة معروضة فقط باللغة اإلسبانية. 4
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الخاص لمركز التأمين الصغري ألغراض إدارة مخاطر التنمية 
 الريفية: الترويج لالبتكارات ف: التأمين الصغري 

EB 2016/119/R.31 16  اإلطار المقترح لمرافق التمويل الجديدة -   تعزيز الدور التحفيزي
 عبئة الموارد ألغراض التحول الريف: للصندوق ف: ت

EB 2016/119/R.32 17    إلى  2017تواريخ الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

EB 2016/119/R.33 18   ( :1مقترح لتوفير "األموال األولية" لمبادرتين استراتيجيتين )
توسيع نطاق برنامج التنمية التشاركية للموارد الطبيعية من خالل 

صندوق غزة والضفة الغربية التابع للصندوق الدول: للتنمية 
( مشروع النمو االقتصادي الريف: والعمالة ف: 2الزراعية؛ )

جئين والمهاجرين والتهجير القسري األردن من خالل مرفق الال
 واالستقرار الريف: ]للموافقة[

EB 2016/119/R.34 19(a)  :تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثان
 والعشرين بعد المائة

EB 2016/119/R.35 19(b)  2021-2017اختيار المراجع الخارج: للصندوق للفترة 

EB 2016/119/R.36 + Add.1 + Add.2 19(c) بيان سياسة االستثمار ف: الصندوق 

EB 2016/119/R.37 19(d)  2017خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق لعام 

EB 2016/119/R.38 20   مقترح إلبرام اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم برنامج
 القروض والمنح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 

EB 2016/119/R.39/Rev.1 21(a)   التقرير النهائ: لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير 
EB 2016/119/R.52 21(b)  إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد

 الصندوق
EB 2016/119/R.40 22 تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق 

EB 2016/119/R.41 23   مقترح لتنقيح الممارسة الجيدة المطبقة ف: العملية المؤدية إلى
 تعيين رئيس الصندوق 

EB 2016/119/R.45 25   التعاون بين المنظمات الت: تتخذ من روما مقرًا لها: تنفيذ جدول
 2030أعمال 

EB 2016/119/R.42 24(a) 2018المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي للعام  

EB 2016/119/R.43 24(b)  معَتَكف المجلس التنفيذي: مصفوفة المتابعة المحدَّثة وتاريخ
 المعَتَكف القادم

EB 2016/119/R.44 24(c)   مبادئ السلوك الخاصة بممثل: الدول األعضاء ف: المجلس
 التنفيذي
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  الوثائقالمعروضةللعلم
EB 2016/119/R.46 26      األربعين لمجلس المحافظينمسودة برنامج أحداث الدورة 

EB 2016/119/R.47 27  تعديل وثيقة تعميم تغير المناخ ف: البرامج الت: يمولها الصندوق 

EB 2016/119/R.48 28  تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق ف: الفصل الثالث من عام
2016 

EB 2016/119/R.50 29   بنظام تخصيص محاضر االجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية
 الموارد على أساس األداء

  نهجالمواءمةمعالغرض.
EB 2016 FFP9 (AC/EB)    تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض

 وفوائدها ورسوم خدمتها
EB 2016 FFP10 (AC/EB)   موجز عن وضع مساهمات التجديد العاشر للموارد 

EB 2016 FFP11 (EB)   2017-2016العالمية واإلقليمية والقطرية المخطط لها  األنشطة 
EB 2016 FFP12 (EB)   قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة التاسعة عشرة بعد المائة

 للمجلس التنفيذي
  مذكراتإعالمية

EB 2016/119/INF.1  ترتيبات الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي 
EB 2016/119/INF.2    تقرير عن توقيع اتفاقية القرض اإلفرادي الثالث بموجب االتفاقية

 اإلطارية مع مصرف التنمية األلمان:
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 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي السادة مذكرة إلى
 الوثائق:جهة االتصال لألسئلة التقنية ونشر 

William Skinner 
 شؤون الهيئات الرئاسية مدير مكتب

 2974 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لكترون::اإلبريد ال

 

 عشرة بعد المائة التاسعةالدورة  -المجلس التنفيذي 
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 جدول األعمال 

 5 أو االستعراض البنود المقدمة للموافقة -أوال 
 افتتاح الدورة      -1

 ]للموافقة[اعتماد جدول األعمال  -2

تيسيرًا على السادة ممثل: الدول األعضاء، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات 
 الواجب على المجلس اتخاذه:التالية لإلشارة إلى اإلجراء 

 ]للموافقة[  
 ]لالستعراض[  
 ]للتأكيد[   
 ]للعلم[ 

، وبرنامج عمل 2017برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -3
 2019-2018اإلشارية للفترة  وخطته 2017مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

والتقريران المرحليان عن مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على 
 ]للموافقة[أساس األداء 

 ]للموافقة[استراتيجية الصندوق لالنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة  -4

 ]لالستعراض[رد على أساس األداء نهج استعراض نظام تخصيص الموا -5

 ]لالستعراض[الجنوب والتعاون الثالث: إزاء التعاون بين بلدان نهج الصندوق  -6

 التقييم  -7

  ]للعلم[الدورة الرابعة والتسعون للجنة التقييم  (أ )
 ]للعلم[الدورة الخامسة والتسعون للجنة التقييم  (ب )
 ]لالستعراض[تقييمات البرامج القطرية  (ج )
 إثيوبيا (1)
 نيجيريا (2)
  ]لالستعراض[التقييم المؤسس: لتجربة الالمركزية ف: الصندوق  (د )

 ]لالستعراض[الخطة المؤسسية لالمركزية ف: الصندوق  -8

 ]لالستعراض[إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق  -9

 ]للموافقة[إطار قياس النتائج ف: فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  التعديالت المقترح إدخالها على -11
                                                      

 
 ناقش أثناء دورة المجلس.هنالك بعض البنود المعروضة للعلم والتي ست       5
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 ]لالستعراض[الفرص االستراتيجية القطرية برامج     -11

 كولومبيا (أ )
 إثيوبيا (ب )
 مالوي (ج )
 نيجيريا (د )
 باكستان (ه )

 ]للموافقة[الموارد المتاحة لعقد االلتزامات  -12

التعديالت المقترحة على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  -13
 ]للموافقة[

 ]للموافقة[المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها اقتراحات المشروعات/البرامج  -14

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (أ )
 أصحاب الحيازات الصغيرة لدىالزراعية  للنهوض بأنشطة األعمالالمعزز برنامج ال زامبيا: 

 آسيا والمحيط الهادي (ب )
 صحاب الحيازات الصغيرةأكمبوديا: مشروع تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح  (1)
 ف: أندرا براديشوطأة الجفاف التخفيف من مشروع  الهند:   (2)
 بانغ فييت نام: مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية ف: محافظت: باك كان وكاو (3)

 أمريكا الالتينية والكاريب: (ج )
 الشراكات الشمولية ف: سالسل القيمة مشروعإكوادور:  (1)
 مشروع تخفيف وطأة الفقر الريف: ف: والية مارانهاوالبرازيل:  (2)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا   (د )
 الوصول إلى األسواق : مشروعقيرغيزستان

 ]للموافقة[مقترحات المنح المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة  -15

من أجل مشروع تحسين  Transtecمنحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية إلى شركة  (أ )
 تعزيز اإلنتاجيةسبل العيش ف: المناطق الجافة ف: جيبوت: والصومال من خالل تكنولوجيات 

لمركز التأمين الصغري ألغراض  منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح اإلقليمية/منح القطاع الخاص (ب )
 أمين الصغريإدارة مخاطر التنمية الريفية: الترويج لالبتكارات ف: الت

تعزيز الدور التحفيزي للصندوق ف: تعبئة الموارد ألغراض التحول الريف:  -اإلطار المقترح لمرافق التمويل الجديدة  -16
 ]لالستعراض[

 الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي ف: الصندوق -17

 ض[]لالستعرا 2016تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي ف: الصندوق للبرازيل عام    (أ )
 ]للموافقة[إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية  2017الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام  تواريخ (ب )
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( توسيع نطاق برنامج التنمية التشاركية للموارد الطبيعية 1مقترح لتوفير "األموال األولية" لمبادرتين استراتيجيتين: ) -18
( مشروع النمو االقتصادي 2الدول: للتنمية الزراعية؛ )من خالل صندوق غزة والضفة الغربية التابع للصندوق 

 ]للموافقة[الريف: والعمالة ف: األردن من خالل مرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريف: 

 المسائل المالية -19

 ]لالستعراض[تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثان: واألربعين بعد المائة  (أ )

 ]للموافقة[ 2021-2017الخارج: للصندوق للفترة  مراجع الحسابات ختيارا (ب )
 ]للموافقة[بيان سياسة االستثمار ف: الصندوق   (ج )

 ]للتأكيد[ 2017خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق لعام      (د )
 ]للعلم[إحاطة موجزة بالقضايا التقنية ذات الصلة باالقتراض من األسواق الرأسمالية  (ه )

مقترح إلبرام اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم برنامج القروض والمنح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  -21
 ]للموافقة[

 ]للموافقة[ مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير -21

 التقرير النهائ: لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير ( أ)

 ديد الحادي عشر لموارد الصندوقإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتج  ( ب)

 ]للموافقة[تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق  -22

 ]للموافقة[لتنقيح الممارسة الجيدة المطبقة ف: العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق  مقترح -23

 ]لالستعراض[ 2030تنفيذ جدول أعمال التعاون بين المنظمات الت: تتخذ من روما مقرًا لها:  -24

 مسائل أخرى -25

 ]للموافقة[ 2018المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي للعام  (أ )
 ]للموافقة[معتكف المجلس التنفيذي: خطة المتابعة وتاريخ انعقاد معتكف المجلس التنفيذي القادم  (ب )
 ]للعلم[تحديث على مخرجات مؤتمر األمم المتحدة المعن: بتغير المناخ ف: مراكش  (ج )
 ]للموافقة[ مبادئ السلوك الخاصة بممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي   (د )
 ]للعلم[ تأمالت الرئيس عن سنواته العشر ف: الصندوق (ه )
 
    ___________________________________________________________ 

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[-ثانياً 
م خالل دورة من دورات المجلس فقط ف: حال ارتأت إدارة الصندوق ضرورة ذلك، ستناقش الوثائق المعروضة للعل   

أو ورد طلب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجلس. ويتوجب إرسال مثل هذا الطلب كتابًة إلى سكرتير 
 الصندوق قبل أسبوع من انعقاد الدورة.
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الت: ستناقش خالل هذه الدورة )أي البنود ولن يتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود 
ها أثناء تالمعروضة للموافقة أو االستعراض أو التأكيد، أو البنود المعروضة للعلم الت: تم تلق: طلب كتاب: لمناقش

 دورة المجلس(، وسينشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل أسبوعين من انعقادها.
 نامج أحداث الدورة األربعين لمجلس المحافظينمسودة بر     -26

 وثيقة تعميم تغير المناخ ف: البرامج الت: يمولها الصندوق تعديل -27

 2016تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق ف: الفصل الثالث من عام  -28

 محاضر االجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء -29
   __________________________________________________________ 

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض –ثالثا 
 2013تمشيا مع نهج المواءمة مع الغرض، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ف: دورة ديسمبر/كانون األول  
(EB 2013/110/R.4 ،) لى موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت وعلى المنصة التفاعلية سوف تتاح المعلومات المحدثة ع

 للدول األعضاء ف: الصندوق حول ما يل::
 تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها -31

 وضع مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق -31

 المخطط لها نشطة العالمية واإلقليمية والقطريةاأل -32

ويجوز إدراج هذه المعلومات الواردة للمناقشة على جدول األعمال ف: حال طلب أحد ممثل: الدول األعضاء ف: 
 المجلس التنفيذي ذلك.

   __________________________________________________________ 

 المذكرات اإلعالمية -رابعا 
 التنفيذيبعد المائة للمجلس عشرة ترتيبات الدورة التاسعة  (أ )

 ثالث اتفاقية لقرض إفرادي بموجب االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية األلمان:توقيع تقرير عن  (ب )
 

 


