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 محاضر جلسات الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي

 من جدول األعمال( 1المقدمة وافتتاح الدورة )البند  -أوال
ائة مجلس التنفيذي، السيد جيلبير أنغبو الدورة الثانية والعشرين بعد المالافتتح رئيس الصندوق ورئيس   -1

 .للمجلس التنفيذي

 .عرضت على المجلس الوثائق الواردة ف: قائمة ف: الملحق الثان: -2

تعكس المحاضر هذه الترتيب الذي نوقشت فيه بنود جدول األعمال أثناء الدورة. وحيثما كان ذلك ممكنا،  -3
 ج المخرجات األساسية ف: أطر المخرجات ف: بداية بنود جدول األعمال ذات الصلة.اجرى إدر 

 :المعتمدين حديثا ف: المجلس التنفيذي وهما العضوتينرحب رئيس الصندوق بممثل: الدولتين  -4

  للبرازيل، السيدEduardo Rolim ، 

  للهند، السيدAnurag Agarwal. 

والمندوبين والمراقبين  ،أيضا بممثل: الدول األعضاء المشاركين ف: المجلس ألول مرة الرئيس كذلك رحب -5
 .مجريات االجتماع من قاعة االستماع ونون الدورة، وغيرهم ممن يتابعخرين الذين يحضر اآل

مراقب: السالم ف: األمم  ألرواح وقد طلب رئيس الصندوق من أعضاء المجلس الوقوف دقيقة صمت إجالال -6
ف: الهجوم على كييفو الشمالية ف: جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأشار إلى أنه سيتم  والقتالمتحدة الذين 

 .تنكيس علم األمم المتحدة احتراما لذكراهم

 .وأعلن رئيس المجلس افتتاح الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس -7

 .EB 2017/122/INF.8وقد نشر البيان االفتتاح: لرئيس المجلس ف: الوثيقة المعنونة  -8

 قرارات المجلس التنفيذي -ثانيا  
 دول األعمال(من ج 2اعتماد جدول األعمال )البند  -ألف

وأخذ علما ، EB 2017/122/R.1/Rev.1كما هو مقترح ف: الوثيقة  ،تبنى المجلس التنفيذي جدول األعمال -9
 ها.يمتضم ببرنامج العمل الوارد ف:

 ليعكس التغييرات التالية:، EB 2017/122/R.1/Rev.2الوثيقة  ف:وسيتم تنقيح جدول األعمال مرة أخرى  -11

 لت بانتظار الموافقات الداخلية للحكومات ا، الت: ماز الفلبينن و شطب مشروعات الصين وباكستا
 المعنية قبل التفاوض بشأنها؛

 للسماح بمشاورات  ،مشروع الوطن: لزيت النخيلللجمهورية أوغندا ل ينشطب القرض والمنحة المقترح
 جراءات الحمائية االجتماعية والبيئية؛اإلإضافية مع الدول األعضاء المهتمة بشأن 

 وه:: ،فة ثالثة بنود جديدة تحت مسائل أخرىإضا 

، والذي 2017تحديث عن التعاون بين الوكاالت الثالث الت: تتخذ من روما مقرا لها عام  (1)
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 أدرج أساسا ف: جدول األعمال كمذكرة إعالمية؛

 تحديث شفه: عن مؤتمر التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: الذي عقد ف: برازيليا؛ (2)

 إلنهاءبشأن السن اإللزام:  ،ه: عن تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدةتحديث شف (3)
 كما اقترحه ممثل مملكة هوالندا. ،الخدمة
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برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  -باء
لمستند إلى النتائج وميزانيته ، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق ا2018
، والتقريران المرحليان عن مبادرة تخفيف 2020-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018لعام 

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

 المخرجات
مليون وحدة  629بمستوى  2018نامج عمل الصندوق لعام وافق المجلس التنفيذي على إحالة بر   -1

مليون  588مليون دوالر أمريك:(، والذي يتألف من برنامج إقراض: قيمته  875حقوق سحب خاصة )
مليون دوالر  57مليون دوالر أمريك:( وبرنامج إجمال: للمنح بقيمة  818وحدة حقوق سحب خاصة )

لحادية واألربعين. وتمت الموافقة على برنامج العمل عند أمريك: على مجلس المحافظين ف: دورته ا
وفقا للموارد  اءحسب اإلقتض 2018على أن يعدل خالل عام  ،هذا المستوى ألغراض تخطيطية

 المتاحة.
ف: دورته الحادية واألربعين  مجلس المحافظينن يحيل إلى أكذلك وافق المجلس التنفيذي أيضا على   -2

 ق الت: تتألف من:الميزانية اإلدارية للصندو 
  مليون دوالر أمريك:؛ 155.54الت: تبلغ  2018الميزانية العادية للصندوق لعام 
  مليون دوالر أمريك:؛ 11.6تبلغ الت:  2018الميزانية الرأسمالية غير المتكررة للصندوق لعام 
  ريك:.مليون دوالر أم 5.91الت: تبلغ  2018ميزانية مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق لعام 

كذلك أوصى المجلس التنفيذي أيضا بإحالة  ما يل: إلى مجلس المحافظين ف: دورته الحادية   -3
 :2018واألربعين عام 

 التقرير المرحل: عن مشاركة الصندوق ف: مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛ 
 ،استنادا إلى التقرير  التقرير المرحل: عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

تتضمن الدرجات القطرية لعام  الت:وضميمتها الوارد ف: الجزء الرابع من الوثيقة الحالية 
 .2018-2017ومخصصات الفترة  2017

وميزانيته العادية  2018النتائج لعام نظر المجلس التنفيذي للصندوق ف: برنامج عمل الصندوق المستند إلى   -11
وخطته اإلشارية للفترة  2018عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج لعام والرأسمالية، وبرنامج 

، والتقرير المرحل: عن مشاركة الصندوق ف: مبادرة  تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة 2019-2020
نة ، وتقرير لج(EB 2017/122/R.2 + Add.1)بالديون، وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

 .(EB 2017/122/R.3مراجعة الحسابات الخاصة بهذا الشأن )

وأحاط المجلس علما بالمواجيز الت: وفرها مندوب إندونيسيا نيابة عن رئيس لجنة التقييم ورئيس لجنة  -12
 .(مراجعة الحسابات )إيطاليا

نة بالمؤسسات واعتبرت الميزانية معقولة نظرًا ألن الصندوق مؤسسة تتمتع بمهمة فريدة من نوعها مقار  -13
وأحاط المجلس علمًا بتأكيدات إدارة الصندوق بأن التكاليف ذات الصلة بعملية  .المالية الدولية األخرى
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الحتساب  خط األساس:الالتميز التشغيل: إلحراز النتائج ه: بطبيعتها تكاليف غير متكررة ولن تدرج ف: 
إلى المستويات االعتيادية مع الزيادات الت: تنجم فقط ستعود  ةفإن الميزاني ،الميزانيات المستقبلية. وبالتال:

عن قرارات سابقة والتزامات اتخذها المجلس التنفيذي. واعتقد أحد األعضاء بأن الرجوع إلى المستوى العادي 
مع لجنة  2118وشجع إدارة الصندوق على مناقشة هذه المسألة ف: بداية عام  ،قد يكون محفوفا بالتحديات

 بات والمجلس التنفيذي.مراجعة الحسا

مع فهمها بأنها لن تؤدي إلى خط  ،الرأسمالية والميزانية المشتركة، النفقاتبحذر على  ألفوصادقت القائمة  -14
 نظر هذه أعضاء من القائمتين األخرتين.الأساس أعلى الحتساب الميزانيات المستقبلية. وشاطرها وجهة 

التشاركية الت: اتبعت الستكمال وثيقة الميزانية، والت: أدت بالعملية  القائمة ألفرحبت  ،وف: بيان مشترك -15
حراز النتائج. ومع دعمها للميزانية المقترحة توضيح الخصائص األساسية لمبادرة التمايز التشغيل: إلإلى 
 اإلدارة على ما يل:: القائمة ألف، شجعت 2018لعام 

 يصال النتائج المقاسة  ويتم تحقيقها بالنسبة أليألهداف إذ يجب أن توضع ا ،تحسين الكفاءة وا 
تقليصات كبيرة ف: عملية الموافقة وتأخيرات الصرف، كما أشير إليه ف: إطار قياس النتائج للتجديد 
عادة تقديرها بصورة  الحادي عشر لموارد الصندوق. ويجب تحديد المخاطر بصورة استباقية وا 

 التخفيف من آثارها؛ ،ن ممكناكا ماوحيث ،منتظمة، ومحاولة استيعابها على وجه العموم

  :سقاطات الوفورات والكفاءات، وبخاصة من خالل عملية التميز إتحقيق بعض التقديرات الكمية ف
 بعض األموال اإلضافية لها؛ تم طلبالتشغيل: إلحراز النتائج الت: 

 تب القطرية لموارد للمكاا من أكبرقدر لألثر اإلنمائ: الناجم عن إتاحة  التوفير تقدير أكثر تفصي
بد من أن تشكل الكفاءة مؤشرا مستهدفا أساسيا، وال بد من تحديد  ال ،للصندوق. وبهذا الصدد

 ميزانيات؛المؤشرات األداء الرئيسية عن كيفية سير البرامج الت: ترصد لها 

 تحديد خط أساس للميزانيات المستقبلية ف: إطار إدارة النتائج؛ 

  التشغيل: إلحراز النتائج وتحديدها بالكميات على أساس جار؛ملية التميز عرصد تكاليف وفوائد 

  ضمان أن تدعم أي زيادات ف: الموظفين، وبشكل واضح رؤية التميز التشغيل: إلحراز النتائج من
ال بد من رصد استخدام  ،خالل تعيين موظفين إداريين وتقنيين جيدي الكفاءات. وبهذا الصدد

 المستشارين بصورة وثيقة؛

 لدالئل على تحسن جودة اإلدارة ف: كل من المكاتب القطرية والمشروعات ف: تقارير توفير ا
 .تركيزاالمراجعة الداخلية األكثر 

بأنها سترصد عن كثب تنفيذ وتعميم المواضيع الشاملة للتمايز بين الجنسين والبيئة  القائمة ألفوقررت  -16
تركيز على تعميم التمايز بين الوق إلى زيادة وتغير المناخ ف: جميع األنشطة. ودعا المجلس إدارة الصند

 الجنسين وضمان وجود العدد الكاف: من الموظفين ف: الوحدة ذات الصلة.

 على الحاجة إلى ما يل:: آخرونوأكد ممثلون  -17

  توفير وثيقة واحدة مفردة تفصل األدوات المالية للصندوق مع إطار مال: شامل شفاف وواضح
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 م؛ضمن نهج طويل األمد ومستدا

 ستمرار ف: إعطاء األولوية لعملية الالمركزية لتحسين القدرات التقنية لموظف: المكاتب القطرية، اال
 والتفويض بمسؤوليات أكبر لهم مع أخذ الخطوات الالزمة لضمان وجود القدرات ف: المقر؛

 يصالها  ؛تعزيز كفاءة وفعالية البرامج وا 

 ؛رصد المخرجات  

 2030قيق أهداف التنمية المستدامة وااللتزامات المبرمة بموجب خطة تعبئة األموال التكميلية لتح. 

 واستجابة ألسئلة أثارها الممثلون، وفرت إدارة الصندوق اإليضاحات التالية: -18

 ف: فئة الخدمات العامة كان قليال  ن. حيث أن تعيين موظفيتكاليف الموظفين وغير الموظفين
رواتب األدنى. وقد كان هنالك تقليص ضئيل ف: صرف للغاية، فإن الصندوق لم يستفد من سلم ال

زيادة األسعار ف: حدها األدنى على الرغم من االستثمارات  تاألجر الذي يقبضه الموظفون. وأبقي
 ف: النظم واألتمتة لبناء وتعزيز المكاتب القطرية.

 المبادئ الجوهرية مجددا على التزامها ب . أكدت إدارة الصندوقاإلبالغ عن مؤشرات األداء األساسية
وأكدت للمجلس على أنها سوف تزوده بتقارير  .لتحقيق القيمة مقابل المال المنفق والكفاءة والفعالية

منتظمة عن مؤشرات األداء األساسية كجزء من إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر 
 للموارد.

 يصال برنامج القروض والمنح همية استقرار إيصال برنامج القروض باالعتراف بأ .الالمركزية وا 
ق أن عملية الالمركزية قد أسهمت ف: تعزيز اإليصال وتحقيق و والمنح، أوضحت إدارة الصند

 عاممعدالت صرف أعلى، وقالت بأن معدالت الصرف ف: الصندوق قد حققت ارتفاعا قياسيا 
2117. 

 دوق معلومات عن وفرت إدارة الصن .مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء والت: تتطلب استكمال عمليتين، وهما: 

 ت الداخلية واستكمال مشاورات تجديد الموارد.اعدادستاال

 ف: أهميته  يوازي كذلك أوضحت إدارة الصندوق أيضا بأن أثر عمليات الصندوق .األثر والوفورات
 إليه كمكاسب.أثر الوفورات، ويجب النظر 

 وحول سؤال فيما لو كان سيتم إعادة هيكلة المنظمة إليصال جميع المهام  .الهيكلية التنظيمية
وف: حين أن المخططات ال تستدع: القيام بعمليات إعادة  ،المنوطة بها، قالت إدارة الصندوق بأنه

تعزيز اإليصال والكفاءة إال أنه سيتم إجراء بعض التعديالت ضمن الهيكلية القائمة حاليا ل ،هيكلة
 وتقوية صورة الصندوق.

 أعادت اإلدارة تأكيدها على التزامها بتعميم التمايز بين الجنسين مسائل التمايز بين الجنسين .
معترفة بأن التغذية والتمايز بين الجنسين وتغير المناخ والشباب إنما  ،ضمن جدول أعمال متكامل

عالن عن وظيفتين شاغرتين ف: مكتب التمايز بين الجنسين، ه: جميعها قضايا متداخلة. وقد تم اإل
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 .هاوالمناصب األعلى من 5-فالفئة الفنية من مناصب الوسيتم إيالء اهتمام أكبر لعدد النساء ف: 

شكر مدير مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق ممثل: الدول األعضاء على دعمهم لبرنامج العمل  ،بدوره -19
. وأوضح الفرق بين نظام التقييم الذات: ونظام التقييم 2118لت: قدمها المكتب لعام اإلجمال: والميزانية ا

زيادة قدرة المكاتب الالمركزية لالمستقل الذي يعد تكميليا. وتوقع من إدارة الصندوق اتخاذ اإلجراءات 
 لتحسين قدرة أنشطة الرصد والتقييم. ومن شان ذلك أن يحسن من مؤشرات األداء األساسية.

ذلك فقد أحاط المجلس علما بطلب إجراء تقييم مؤسس: لصورة الصندوق ف: برنامج عمله وميزانيته لعام ك -21
2119. 

جدول األعمال، جرت مناقشة قصيرة أيضا لكيفية تحسين إبالغ الهيئات الفرعية  منوتحت هذا البند  -21
ستراتيج: من خالل اإلبالغ للمجلس. وقد ناقشت لجنتا مراجعة الحسابات والتقييم سبل تعزيز دورهما اال

مقارنة مع المؤسسات المالية الدولية لالفعال المقدم للمجلس. ويجري حاليا وضع المؤشرات المعيارية ل
األخرى، وتعد لجنة مراجعة الحسابات ورقة موقف لتشاطرها أثناء معتكف المجلس التنفيذي ف: 

 .أبريل/نيسان

 من جدول األعمال( 4والتسعين )البند  ةالتاسعتقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها  -جيم 
تحديث الشفه: الذي أدلى به رئيس لجنة التقييم عن دورتها التاسعة الأحاط المجلس التنفيذي علما ب -22

الهند( ) Rishikesh Singh)أندونيسيا( نيابة عن السيد  Des Alwiوالتسعين. وقد قدم هذا التقرير السيد 
رة. ويستند هذا التقرير إلى المحاضر الواردة ف: الوثيقة الذي لم يتمكن من حضور الدو 

EB 2017/122/R.4على استعراض أقران التقييم المخطط له والذي سيجري ف: عام  ، وقد سلط الضوء
تساق بين مهمت: التقييم الذات: والتقييم المستقل ف: الصندوق ، وعلى المرحلة الثانية من اتفاقية اال2118
 ذلك.ستستكمل بعد  الت:

اعترف عدد من أعضاء اللجنة بأهمية اإليفاء بمهمة اللجنة فيما  ،عالوة على ذلك، وف: دورة لجنة التقييم -23
الهدف ف: تعزيز مساهمة جميع أنشطة  يتمثل ،وعلى وجه الخصوص .يخص عالقتها بالمجلس التنفيذي

ح للمناقشة على معتكف التقييم ف: عملية اتخاذ القرارات الت: يقوم بها المجلس. وسوف يعرض مقتر 
 .القادمالمجلس التنفيذي 
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 من جدول األعمال( 9)البند  خطة عمل   -زيادة الشفافية لمساءلة أعظم  -دال 

 
 

وأحاط علما بالتقرير الشفه: الذي  ،(EB 2017/122/R.29نظر المجلس التنفيذي ف: خطة عمل الشفافية ) -24
اللجنة لهذا البند ف: اجتماعها السادس واألربعين بعد  أدلى به رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن مناقشات

 المائة.

وف: بيان مشترك للقوائم، رحب المجلس بخطة العمل وبالورقة الخاصة بالمعلومات الت: ستتاح لجمهور  -25
 تحديثات السنوية المخطط لها ومنصة المخاطر المقترحة.الالعامة، عالوة على 

 يسهل الوصول إليهاو  ،ن البيانات المتوفرة عالية الجودة ومحدثةوأكد األعضاء على أهمية ضمان أن تكو  -26
كما يسهل استخدامها. وأعلمت إدارة الصندوق األعضاء بأن النسخة التجريبية لموقع الصندوق الجديد 
والمحدث غدت متاحة، وأن التعليقات عليها ستحظى بالتقدير. ويتوقع لموقع الصندوق أن يكون باللغة 

قالت إدارة  ،أنه واستجابة لتساؤالت عضو من األعضاء بسبب معوقات الميزانية، إال اإلنجليزية فقط
 إلتاحة الموقع باللغات الرسمية للصندوق.الصندوق بأنها ستتحرى الخيارات 

رحب المجلس بالنشر و وهنأ المجلس الصندوق على إبالغه الفصل: عن المبادرة الدولية لشفافية المعونة،  -27
يجاد بوابة جغرافية لتوفير الوصول إلى المواقع الجغرافية لعمليات المتوقع لتقارير  إنجاز المشروعات وا 

الوصول إليها على موقع الصندوق، ومنصة المخاطر المخطط لها  يسهلالصندوق من خالل خرائط 
على صياغة الصندوق وشجع المجلس  .ووصول أعضاء المجلس إلى تقارير المراجعة بناء على الطلب

 من المستفيدين. جية للحصول على التغذية الراجعةاستراتي

النتائج:

أعظم، وصادق  رحب المجلس التنفيذي بالخطوات المتصورة ف: خطة عمل زيادة الشفافية لمساءلة  -1
 وه:: ق،من الوثيقة الخاصة بنشر الوثائ 19ف: الفقرة  اإلجراءات المقترحةعلى 

  ف: الصندوق على المجلس مكتب المراجعة واإلشراف عرض التقرير السنوي عن أنشطة
التنفيذي ف: دورته الت: تعقد ف: أبريل/نيسان للعلم، وعلى أساس سري. ويلخص هذا 

 ت ومراجعة الحسابات عن السنة التقويمية الماضية.التقرير نتائج التحقيقا

   الوصول إلى تقارير المراجعة الداخلية، بالتنسيق مع لجنة مراجعة الحسابات بناء على طلب
 من المجلس التنفيذي.

ستنعكس هذه القرارات ف: النسخة المعدلة من ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف، على أن تعرض و    -2
، 2018ف: دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، الت: ستعقد ف: أبريل/نسيان على المجلس التنفيذي 

 للتأكيد.

ن سياسة الصندوق أوف: ما يتعلق بنشر الوثائق لجمهور العامة، أحاط المجلس التنفيذي علما ب  -3
( تستند إلى االفتراض المسبق بالنشر الكامل للوثائق EB 2010/100/R.3/Rev.1بنشر الوثائق )

وف تعّدل إذا استدعى األمر لعكس أية إجراءات إضافية، مما قد يكون مطلوبا لإليفاء نها سأو 
 .بالشفافية
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وبشأن تقارير إنجاز المشروعات، أشارت إدارة الصندوق إلى أنه وف: الوقت الحاضر فإن الصندوق هو  -28
ن بتطبيق المؤسسة المالية الدولية الوحيدة الت: ال تنشر مثل هذه التقارير بصورة منتظمة، وأنها ستقوم اآل

المؤسسات المالية الدولية األخرى، وستتاح للدول األعضاء فترة ستة أشهر لإلعالم  الممارسة الت: تتبعها
 عن وجود أية اعتراضات من قبلهم لنشر مثل هذه الوثائق.

لة الحاجة آللية مستقلة للشكاوى، وأشارت إدارة الصندوق إلى أن الصندوق أوأثار ممثلو الدول األعضاء مس -29
 -ما إجراءات التقدير المناخ: والبيئ: واالجتماع: وآلية محاربة الفسادوه -لديه اآلن آليتان موجودتان 
 هاتين اآلليتين ف: آلية واحدة شاملة. بينووافقت على إمكانية الدمج 

 من جدول األعمال( 5الموارد المتاحة لعقد االلتزامات )البند  -هاء

 

من  6ي للنظر فيها )البند اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذ -واو
 جدول األعمال(

 

 أفريقيا الغربية والوسطى ()أ

 قرض مقترح ومنحة من أجل مشروع دعم تعزيز سالسل القيم الزراعية :بوركينا فاسو  (1)   

مع اتفاقية التمويل المتفاوض  ،EB 2017/122/R.6نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة   -31
 :بنى القرارين التاليينبشأنها، وت

 دوالر مليون عشر تسعة قيمته تعادل للغاية تيسيرية بشروط قرضا فاسو بوركينا إلى الصندوق يقدم أن: قـرر
 نحو على مطابقة تكون أخرى وأحكام شروط ألية يخضع أن على ،(أمريك: دوالر 19 111 111) أمريك:
 .الوثيقة هذه ف: الواردة واألحكام للشروط أساس:

 قيمتها تعادل الديون تحمل على القدرة إطار بموجب منحة فاسو بوركينا إلى الصندوق يقدم أن: أيضاً  ـررق
 أخرى وأحكام شروط ألية تخضع أن على ،(أمريك: دوالر 19 111 111) أمريك: دوالر مليون عشر تسعة
 .الوثيقة هذه ف: الواردة واألحكام للشروط أساس: نحو على مطابقة تكون

 النتيجة

 12إلى الوضع المتوقع للتدفقات النقدية المستدامة ف: الصندوق على اآلجل الطويل والمقدرة بتاريخ  استنادا
لى االقتراض المبرمج، فإن المجلس  2017أكتوبر/تشرين األول  )ب(  2التنفيذي، إذ يأخذ بعين االعتبار البند وا 

من اتفاقية إنشاء الصندوق، يحيط علما بالوضع الحال: والمستقبل: المقدر للسعر النقدية الت: تولده  7من المادة 
التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة )الناجمة عن االلتزامات المالية( مقارنة بالتدفقات النقدية الداخلة الحالية 

والمستقبلية المتوقعة. وعلى هذا األساس يفوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بسلطة عقد اتفاقيات القروض 
 مليار دوالر أمريك:. 1.215بملبغ يصل إلى  2018والمنح الت: سيوافق عليها المجلس ف: عام 

 النتيجة
لى الموافقة على مشروع األعمال للمشروعات، بما ف: ذلك التأكيد ع مقترح 17وافق المجلس التنفيذي على 

الزراعية ف: الواليات الشرقية ف: ميانمار، والذي كان المجلس قد صادق عليه مصادقة مشروطة  ف: 
 .2017سبتمبر/أيلول 
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 ضافياإلتمويل ال –المشاريع الريفية  رنامج ب :مذكرة رئيس الصندوق :اناغ (2)

 التال:: روتبنى القرا EB 2017/122/R.7ة نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيق  -31

 اعشرين مليونأن يقدم الصندوق إلى جمهورية غانا قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ثمانية و قـرر: 
وحدة حقوق سحب خاصة(، وأن يخضع  28 350 000وحدة حقوق سحب خاصة )الثمائة وخمسين ألف وث

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

مشروع المشروعات األسرية لتحسين سبل العيش في قرض مقترح من أجل  :نيجيريا  (3) 
 هر النيجر منطقة دلتا ن

واتفاقية التمويل  ضميمتهمع  EB 2017/122/R.8 نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -32
 :المتفاوض بشأنها وتبنى القرار التال:

 ن وأربعينيتعادل قيمته اثن ،قرضًا بشروط مختلطةتحادية جمهورية نيجيريا االقـرر: أن يقدم الصندوق إلى 
( على أن يخضع وحدة حقوق سحب خاصة 42 400 000)وحدة حقوق سحب خاصة  ألف وأربعمائة امليون

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

 أمريكا الالتينية والكاريبي )د(

 األراضي والشمول :مشروع االقتصاد االجتماعي :المكسيك  

مع اتفاقية التمويل المتفاوض  ،EB 2017/122/R.22 تنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقةنظر المجلس ال  -33
 :بشأنها وتبنى القرار التال:

ن يوثالث خمسةبشروط عادية تعادل قيمته  قـرر: أن يقدم الصندوق إلى الواليات المتحدة المكسيكية قرضاً   
دوالر أمريك:(، على أن يخضع ألية  35 369 000ن ألف دوالر أمريك: )يئة وتسعة وستامليونًا وثالثم

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

 آسيا والمحيط الهادي )ج(

نمار من أجل مشروع األعمال اقرض إضافي إلى جمهورية اتحاد مي تحديث:  :ميانمار (4)  
 يةالزراعية في الواليات الشرق

وفرته إدارة الصندوق عن الوضع ف: ميانمار، فف: دورته  الذيالمرض: المجلس علما التحديث  أحاط -34
الحادية والعشرين بعد المائة، كان المجلس قد منح موافقته المشروطة على هذا القرض شرط الحصول على 

بما يتماشى مع القرارين  مثل هذا التحديث. وبالتال: فوض المجلس رئيس الصندوق بتوقيع اتفاقية التمويل
 :EB 2017/121/R.17/Rev.1الواردين ف: الوثيقة 

 بمانمار ارية للغاية إلى جمهورية اتحاد مييبشروط تيسإضافيا قـرر: أن يقدم الصندوق قرضًا  
وحدة حقوق سحب  20 400 000) سحب خاصةحقوق وحدة  ألف وأربعمائة اعادل عشرون مليوني

شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط  خضع أليةيعلى أن  خاصة(،
 واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.
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بإجمال: للمشروع أن يوافق المجلس التنفيذي على تمديد الحد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل  قـرر:
 .2018أبريل/نيسان  22حتى  –شهرا  12المبلغ لمدة 

فئات المعرضة للخطر من خالل توفير البنية األساسية وتحسين تعزيز صمود ال :بنغالديش (1) 
 المهارات والمعلومات

 التفويض واتفاقية ضميمتها EB 2017/122/R.15نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -35
 المتفاوض بشأنها وتبنى القرارين التاليين:

 ثالثة قيمته تعادل للغاية تيسيرية بشروط قرضاً  يةالشعب بنغالديش جمهورية إلى الصندوق يقدم أن: قـرر
 شروط ألية يخضع وأن ،(أمريك: دوالر 63 250 000) أمريك: دوالر ألف وخمسين ومائتين امليون وستين
 .الوثيقة هذه ف: الواردة واألحكام للشروط أساس: نحو على مطابقة تكون أخرى وأحكام

 وخمسين ومائتين مليون قيمتها تعادل منحة الشعبية بنغالديش جمهورية إلى الصندوق يقدم أن: أيضا وقرر
 على مطابقة تكون أخرى وأحكام شروط ألية يخضع وأن ،(أمريك: دوالر 1 250 000) أمريك: دوالر ألف
 الوثيقة هذه ف: الواردة واألحكام للشروط أساس: نحو

الصمود في وجه تغير المناخ مشروع تعزيز نظم الزراعة في المرتفعات التي تتسم ب  :الهند (2) 
 في الشمال الشرقي

واتفاقية التمويل  ضميمتهاو  EB 2017/122/R.17نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -36
 المتفاوض بشأنها وتبنى القرارين التاليين:

 ان مليونقـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الهند قرضا بشروط مختلطة تعادل قيمته خمسة وسبعي
(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على 000 500 75وخمسمائة ألف دوالر أمريك: )

 .نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة

( 000 1000مليون دوالر أمريك: ) قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الهند منحة تعادل قيمتها
ة شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه على أن تخضع ألي

 الوثيقة.

 برنامج تنمية القطاع الزراعي :نيبال (3)  

واتفاقية التمويل  ضميمتهاو ، EB 2017/122/R.19نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -37
 المتفاوض بشأنها وتبنى القرارين التاليين:

قرضا بشروط تيسيرية للغاية من أجل  الديمقراطية االتحادية نيبالجمهورية ـرر: أن يقدم الصندوق إلى ق
 ئتا ألف وحدة سحب خاصةاوم ان مليونيبرنامج تنمية القطاع الزراع: تعادل قيمته سبعة وعشر 

نحو  وحدة سحب خاصة(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على 27 211 111) 
 أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.
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منحة من أجل برنامج تنمية القطاع  االتحادية الديمقراطية نيبال جمهوريةإلى قرر أيضا: أن يقدم الصندوق 
وحدة سحب خاصة(، على أن  1 300 000)مليون وثالثمائة ألف وحدة سحب خاصة  الزراع: تعادل قيمتها

 كام تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.تخضع ألية شروط وأح
 أفريقيا الشرقية والجنوبية )ب(

 تمويل إضافي –المرحلة الثالثة  –مشروع تنمية مجتمعات المراعي  :إثيوبيا    (1)

 التال::وتبنى القرار ، EB 2017/122/R. 9نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -38

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته قـرر: 
وحدة حقوق سحب  20 450 000وحدة حقوق سحب خاصة )ن ألف يوخمس ةوأربعمائ ان مليونيعشر 

شروط واألحكام الواردة ف: خاصة(، وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: لل
 هذه الوثيقة.

 برنامج تنمية أعمال تربية األحياء المائية :كينيا (2)   

واتفاقية التمويل المتفاوض ، EB 2017/122/R.10نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -39
 بشأنها وتبنى القرار التال::

أربعين مليون دوالر ضا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته قر جمهورية كينيا أن يقدم الصندوق إلى قـرر: 
على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو  ،(دوالر أمريك: 40 000 000) أمريك:

 أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

 برنامج تنمية سالسل القيمة الزراعية الشاملة :مدغشقر (3)   

مع اتفاقية التمويل المتفاوض  ،EB 2017/122/R.11س التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة نظر المجل -41
 بشأنها وتبنى القرارين التاليين:

بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ثمانية عشر مليونًا  قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مدغشقر قرضاً 
(، على أن يخضع ألية شروط وحدة سحب خاصة 18 900 000) خاصة سحب وحدة تسعمائة ألفو 

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

تعادل  بموجب إطار القدرة على تحمل الديونمنحة  جمهورية مدغشقرقـرر أيضًا: أن يقدم الصندوق إلى 
(، على أن وحدة سحب خاصة 18 900 000) خاصة سحب وحدة تسعمائة ألفو ثمانية عشر مليونًا قيمتها 

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

برنامج الوصول المالي لصالح األسواق وأصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات  :مالوي (4)    
 في المناطق الريفية

واتفاقية التمويل  .EB 2017/122/R.12/Rev.1ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  نظر المجلس التنفيذي -41
 المتفاوض بشأنها وتبنى القرارين التاليين:
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ن مليون يواحد وعشر  قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته جمهورية مالويقـرر: أن يقدم الصندوق إلى  
خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو ، على أن ي)مليون دوالر أمريك: 21( دوالر أمريك:

 أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

تعادل  إطار القدرة على تحمل الديونمنحة بموجب  جمهورية مالويقـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى 
ألية شروط وأحكام  ، على أن تخضع)مليون دوالر أمريك: 21(ن مليون دوالر أمريك: يواحد وعشر  اقيمته

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

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا )ه(

 مشروع الترويج للصمود في البيئات الصحراوية :مصر (1)   

واتفاقية التمويل  هاضميمتو ، EB 2017/122/R.23نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -42
 المتفاوض بشأنها وتبنى القرارين التاليين:

ومائتا  اتعادل قيمته ثالثة وخمسين مليونقـرر: أن يقدِّم الصندوق إلى جمهورية مصر العربية قرضًا بشروط 
مليون دوالر أمريك:، وأن يخضع ألية شروط وأحكام  61.87، وهو ما يعادل يورو( 53 200 000ألف يورو)

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

تعادل قيمتها ثمانمائة وستين ألف يورو قّرر أيضًا: أن يقدِّم الصندوق إلى جمهورية مصر العربية منحة 
مليون دوالر أمريك:، وأن تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة  1، وهو ما يعادل يورو( 000 860)

 ساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.على نحو أ

 مشروع التنمية المتكاملة للزراعة والتسويق :السودان (2) 

وضميمتها واتفاقية التمويل  ،EB 2017/122/R.24ة نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيق  -43
 :التال:المتفاوض بشأنها وتبنى القرار 

إلى جمهورية السودان ِمنحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون ُتعادل قيمتها قـرر: أن يقدِّم الصندوق  
مليون دوالر أمريك:(  0126.يورو( )أي ما يعادل  000 400 22وأربعمائة ألف يورو ) ان مليونياثنين وعشر 

على أن تخضع ألية شروط وأوضاع تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألوضاع الواردة ف: هذه 
 .الوثيقة

، تعارض التشريعية وواليتها سياستهاعلما بأن الواليات المتحدة األمريكية ف: ظل  التنفيذي المجلس وأحاط -44
 المشروع المقترح ف: السودان.

 مشروع دعم الزراعة القائمة المجتمعية طاجيكستان:  (3)

تفاقية التمويل المتفاوض وا، EB 2017/122/R.25نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -45
 بشأنها وتبنى القرارين التاليين:

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية طاجيكستان قرضا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته خمسة عشر 
دوالر أمريك:( على أن يخضع ألية شروط  15 330 000مليونا وثالثمائة وثالثين ألف دوالر أمريك: )

 .ابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقةوأحكام أخرى تكون مط
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قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية طاجيكستان منحة بموجب إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين 
دوالر أمريك:( على  15 330 000تعادل قيمتها خمسة عشر مليونا وثالثمائة وثالثين ألف دوالر أمريك: )

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

 برنامج التنمية الريفية في المرتفعات  :تركيا (4)    

واتفاقية التمويل المتفاوض ، EB 2017/122/R.26نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -46
 ليين:بشأنها وتبنى القرارين التا

ومائة  امليون نيخمسة وثالثقرضًا بشروط عادية تعادل قيمته  تركياقـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية 
(، وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو يورو 000 150 35يورو ) وخمسين ألف

 أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

(، يورو 000 900يورو ) تسعمائة ألف اتعادل قيمته منحة تركياندوق إلى جمهورية : أن يقدم الصأيضا قـرر
وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه 

 الوثيقة.

 مشروع تنويع وتحديث الزراعة :أوزبكستان (5)   

واتفاقية التمويل  ضميمتهاو ، EB 2017/122/R.27الوثيقة  نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: -47
 المقترح بشأنها وتبنى القرارين التاليين:

 استة وأربعين مليونقرضًا بشروط مختلطة تعادل قيمته  نأن يقدم الصندوق إلى جمهورية أوزبكستاقـرر: 
وأحكام أخرى تكون  دوالر أمريك:(، وأن يخضع ألية شروط 000 200 46دوالر أمريك: )ومائت: ألف 

 مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.
دوالر ثالثمائة ألف أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أوزبكستان منحة تعادل قيمتها وقرر أيضا: 

دوالر أمريك:(، وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس:  000 300) :أمريك
 روط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقةللش

وأشار أحد األعضاء إلى خطر العمالة القصرية ف: قطاع الزراعة ف: أوزبكستان وطلب من اإلدارة أن تؤكد  -48
صراحة على وجوب عدم استخدام أموال المشروع لدعم األنشطة ف: قطاع الحرير أو ف: أي قطاع أخر 

لصندوق إلى أن حكومة أوزبكستان قد أكدت بأن قطاع الحرير يتعلق بالعمالة القصرية. وأشارت إدارة ا
 على التزامها بمعايير العمل الت: تنص عليها منظمة العمل الدولية. سوف يستثنى، وأكدت مجددا

ما يتعلق باإلجراءات الحمائية المناخية والبيئية، فقد أكدت إدارة الصندوق مجددا على أن الصندوق قد وف:  -49
االعتبار جميع االعتبارات الضرورية من مستوى االستراتيجية القطرية وصاعدا، وأنه وبناء بدأ بالفعل بعين 

 على ذلك فإن معظم المشروعات الحالية تتضمن مكونا يتعلق بالبيئة والمناخ.



EB/122 

14 

 من جدول األعمال( 7 )البند الكبيرة مقترحات المنح - يزا

 
 

 eanoetanretnI اإلقليمية إلى شركةمنحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/  (أ)
reentenno   من أجل التكنولوجيات الخضراء لتيسير تنمية سالسل القيمة للمحاصيل والمنتجات

 الحيوانية القابلة للتلف 

 وبناء. SunDanzer Internationalوافق المجلس التنفيذي على التوصية الخاصة بالمنحة المقترحة إلى  -51
 سالسل تنمية لتيسير الخضراء التكنولوجيات برنامج إلى جزئ: تمويل تقديم غيةب الصندوق، يقدم ،عليه
 دوالر ألف ومائت: مليونين مبلغ تتجاوز ال منحةً  للتلف، القابلة الحيوانية والمنتجات للمحاصيل القيمة
 وفقاً  سنوات ثالث مدته برنامج أجل من SunDanzer شركة إلى( أمريكيا دوالرا 2 211 111) أمريك:
 هذه ف: التنفيذي المجلس إلى المقدمة واألحكام للشروط أساس: نحو على مطابقةً  تكون وأحكام لشروط
 .الوثيقة

واعتبروا بناء  ،وقد عبر أعضاء المجلس عن دعمهم للجهود الرامية إلى تجنب خسائر ما بعد الحصاد -51
 مرافق تخزين مبردة أمرا هامًا.

 اركة النساء ف: سلسلة القيمة بأسرها.وأكد أحد األعضاء على وجوب السع: لمش -52

 :إلى التال: المجلس كما أشار -53

 ومع  ،التعاون مع المشروعات األخرى الت: يمولها الصندوق ف: البلدان المستفيدة من الضروري
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

 اختبار نماذج أعمال وتحديد و  اأن يركز أكثر على الحد من تكلفة التكنولوجي يتوجب على المشروع
حصة أكبر من رأسمال القطاع الخاص  الحصول علىمجدية، وتيسير الوصول إلى التمويل بغرض 

 مما هو مقترح.

 سيكون ضارا بالبيئة، فإن استخدام مرافق التبريد الطبيعة  أجهزة التبريدأن استخدام المزيد من  ثحي
 ة.ون بمثابة الشرط المسبق للحصول على المنحيكيمكن أن 

  هنالك بعض المجاالت الرئيسية للبحوث ف: هذه المنحة مما تم تغطيته بالفعل ف: تقارير سابقة مثل
الذي أعدته منظمة األغذية والزراعة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية بدعم من  2015تقرير عام 

و ذكية من ناحية ذوكالة التعاون األلمانية بشأن الفرص المتاحة لسالسل األغذية الزراعية لتغ

 النتائج:

واألخرى  SunDanzer Internationalإحداهما لشركة  -وافق المجلس التنفيذي على منحتين كبيرتين  -1
 نوع البيولوج:.للمنظمة الدولية للت

وقد عرضت المنحة المقدمة للمنظمة الدولية للتنوع البيولوج: أساسا للمصادقة عليها من خالل إجراء  -2
انقضاء المدة، ولكنها أدرجت فيما ف: ما بعد على جدول األعمال للمناقشة بناء على طلب من الواليات 

 المتحدة األمريك:.
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 استخدام الطاقة.

قد  SunDanzer Internationalأوضحت إدارة الصندوق بأن شركة  ا،عن التكنولوجي تساؤالتلواستجابة  -54
وأن الشركة تستثمر ف:  ااختيرت بأسلوب تنافس: وأن لديها ميزات نسبية ف: تطوير هذه التكنولوجي

زبائن الصندوق، ويمكن لها أن تكون مستدامة ًا الحتياجات وفقالتكنولوجيا لتتبث أنها قد كيفتها احتياجات 
 وأن تشكل فرصة أعمال مجدية بعد فترة االختبار.

منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية إلى المنظمة الدولية للتنوع   (ب)
زيز صمود البيولوجي: استخدام التنوع الوراثي والنهج التدرجي لتوليد النباتات ألغراض تع

 المزارعين

. المنظمة الدولية للتنوع البيولوج: وافق المجلس التنفيذي على التوصية الخاصة بالمنحة المقترحة إلى  -55
استخدام التنوع الوراث: والنهج التدرج: لتوليد لبرنامج يقدِّم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  ،وبناء عليه

: وجه تغير المناخ واإلنتاجية المستدامة للمحاصيل والتغذية ف: النباتات ألغراض تعزيز صمود المزارعين ف
دوالر  3 500 000ألف دوالر أمريك: ) ثالثة ماليين وخمسمائة ظل ظروف الزراعة البعلية، منحة بمبلغ

سنوات وفقًا لشروط وأحكام تكون  أربعالمنظمة الدولية للتنوع البيولوج:، من أجل برنامج مدته إلى أمريك:( 
 .قة على نحو أساس: للشروط واألحكام المقدَّمة إلى المجلس التنفيذي ف: هذه الوثيقةمطاب

كذلك أحاط المجلس علما بالبيان الذي تقدم به ممثل الواليات المتحدة األمريكية أن هذه المنحة تتضمن ف:  -56
وعلى ضوء  ،ل:وبالتا .مزارعين من جمهورية إيران اإلسالمية ،ف: دول عديدة أخرى ،قائمة المستفيدين

تجار ف: البشر، فإن الواليات المتحدة واليتها السياسية والتشريعية بشأن اإلرهاب الدول: وحقوق اإلنسان واال
 األمريكية تعارض هذه المنحة المقترحة.

 والمشروعات الصغيرة الحيازات أصحاب لصالح االستثماري التمويل صندوق تصميم – حاء
 من جدول األعمال( 11د )البن الحجم ومتوسطة الصغيرة

 

 ،بالوثيقة وطلبوا معلومات إضافية عن طرائق التشغيل القائمة ألفرحب أعضاء  ،وف: بيان مشترك -57
 وبخاصة عن الوضع القانون: لهذا الصندوق وحوكمته وخطة عمله والمستثمرين فيه ف: المرحلة األولى.

ط أكبر للمجتمع المدن: والقطاع الخاص على أنه من الضروري التأكيد على انخرا القائمة ألفوأكدت  -58
وبهذا  .لتحقيق األهداف المنصوص عليها ف: أهداف التنمية المستدامة ف: القطاعين الزراع: والريف:

بتحري الصندوق لحلول تمويلية ابتكارية للتعاون مع القطاع الخاص لإليفاء  القائمة ألف ترحب ،الصدد
على أنه يتماشى مع هدف الصندوق ف: تعبئة  واالستثمارل التموي بمهمته. وقد اعتبر إنشاء صندوق

 إلغراض التنمية الزراعية ف: الدول األعضاء النامية. التمويل التيسيري اإلضاف:

النتيجة

اتيجية إنشاء صندوق التمويل واالستثمار ف: أصحاب الحيازات الصغيرة دق المجلس التنفيذي على استر صا
والمشروعات الزراعية الغذائية الصغيرة ومتوسط الحجم كنشاط ثانوي تابع للنهوض بتحقيق هدف الصندوق بما 

 من اتفاقية إنشاء الصندوق.، 3البند  ،7يتماشى مع المادة 
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أيضا بنية إيالء األولوية للبلدان األفريقية جنوب  القائمة ألفوبما يتماشى مع أولويات الصندوق، رحبت  -59
إدارة الصندوق على االستمرار ف: التركيز على أفريقيا جنوب  تعالصحراء خالل المرحلة األولى، وشج

 القائمة ألفالصحراء خالل عمر هذا الصندوق بأسره للحصول على أكبر قدر ممكن من األثر. ورحبت 
ألولوية المعطاة للترويج لعمالة الشباب ضمن هذا اإلطار، وضمان التركيز على ابعلى وجه الخصوص 

 بات.االشباب والش

الصندوق أيضا على عدم استخدام الموارد األساسية لصندوق التمويل واالستثمار  القائمة ألفأعضاء  حث  -61
باستثناء ما هو ضروري لتمويل  ،ف: أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم

 .2118ام كما هو وارد ف: الملحق الثامن من ميزانية الصندوق لع ،تكاليف االستهالل األولوية

لتمويل واالستثمار ف: أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات اأن يكون صندوق  القائمة ألفاقترحت و  -61
الصغيرة ومتوسطة الحجم أكثر طموحا من خالل الترويج النشط لوضع النساء ف: تنمية األعمال الزراعية، 

 روعات الصغيرة ومتوسطة الحجمالمبادرات من النساء ف: المش لصاحباتوالفرص األفضل المتوقع منحها 
 ال للعامالت من النساء فقط. وطلبوا أن يتم التطرق لهذه القضية ف: الرصد وتقييم األثر والمراحل التالية.

صى حد قوطلب أحد األعضاء أن تكون عملية اختيار مدير وفريق إدارة هذا الصندوق عملية شفافة إلى أ -62
تحاليل التكاليف والفوائد ف: اختيار المستفيدين من قروضه ب القيامممكن، كذلك فقط طلب أيضا أن يتم 

 أقصى حد ممكن. ىلتقليص نفقات التمويل التشغيلية إل

الصندوق بأن صندوق التمويل واالستثمار ف: أصحاب الحيازات  إدارة، أوضحت تساؤالتواستجابة لل -63
 ،قروض السيادية الموجودة حالياالصغيرة والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم إنما هو مكمل ألدوات ال

 يثبتعلى حافظة الصندوق. ولهذا الغرض، فمن الهام بالنسبة للشركاء الممولين المحتملين أن  يبن:وهو 
التزامه به من خالل دعم الجهود الرامية إلنشائه.  التمويل واالستثمار، باعتباره الراع: لصندوق ،الصندوق

واختيار مدير صندوق التمويل  را ف: تقرير هيكلية الحوكمةاألمر الصندوق أيضا دو  ،وسيعط: هذا
 وما إلى ذلك من القرارات األساسية األخرى. ،واالستثمار هذا

ولكن صندوق التمويل واالستثمار سينشأ  ،وأوضحت إدارة الصندوق بأن هيكلية الحوكمة ما زلت قيد النظر -64
 ككيان مستقل عوضا عن كونه حساب أمانة داخل الصندوق.

حول المستثمرين المحتملين، أشارت إدارة الصندوق إلى أنه سيتم النظر ف: المستثمرين  تساؤلاستجابة لو  -65
فضل أن تكون على شكل منح. ويمكن أن يكون هؤالء يو  ،الذين سيكون بإمكانهم توفير األموال التيسيرية
لت إدارة الصندوق ف: انتظار . وما زااالتحاد األوروب:ـو أ ،المستثمرين من الدول األعضاء أو الصناديق

نتهاء مشاورات تجديد الموارد للشروع بتعبئة الموارد لصندوق التمويل واالستثمار هذا، وسيتم الطلب من ا
الدول األعضاء مساعدة الصندوق على تنظيم أحداث حول صندوق التمويل واالستثمار واالنخراط مع 

 ة.القطاع الخاص والصناديق وأصحاب المؤسسات الخيري

وستقوم إدارة الصندوق باإلبالغ عن صندوق التمويل واالستثمار سعيا للحصول على توجيه المجلس  -66
 التنفيذي مع تحرك الصندوق قدما بهذه المبادرة.
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 من جدول األعمال( 10المسائل المالية )البند  -طاء
 ائةتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس واألربعين بعد الم )أ( 

 

تعد ورقة موقف عن تعزيز دور لجنة  فوقد أعلم رئيس لجنة مراجعة الحسابات الصندوق بأن اللجنة سو  -67
 .2118 نيسانمراجعة الحسابات لعرضها على المجلس التنفيذي ف: معتكفه ف: أبريل/

ؤسسية ورحب أعضاء اللجنة بمبادرة إدارة الصندوق بإيجاد مجموعة عمل داخلية الستعراض المخاطر الم  -68
وال بد وبالتال: على المجلس التنفيذي.  ،هذا الشأن على لجنة مراجعة الحساباتبللصندوق وعرض وثيقة 

أن يكون مستمرا مع إشراك كامل للجنة مراجعة الحسابات. وأكد رئيس اللجنة على من لهذا االستعراض 
 الحاجة ألداة لتتبع المخاطر مثل منصة للمخاطر.

جميع مظاهر االقتراض من األسواق عندما تعرض دراسة جدوى بشأن االقتراض وطلب األعضاء مناقشة   -69
. ونصحوا إدارة الصندوق بأن تغط: هذه 2118/أيلول سبتمبرفيذي ف: من األسواق على المجلس التن

ف: حين سيتم التطرق لجميع المظاهر غير المالية من خالل حوار مستمر  ،الدراسة أكثر المظاهر أهمية
 اجعة الحسابات والمجلس التنفيذي.مع لجنة مر 

واستجابة للتعليقات الواردة حول اإلطار الزمن: المتصور لدراسة جدوى لالقتراض من األسواق، أوضحت  -71
. إضافة إلى 2118التقرير ف: سبتمبر/أيلول  عرضيس ،ضمان الجودة المرغوب بهالإدارة الصندوق بأنه و 

د العاشر للموارد وأن المناقشات ستتضمن اعتبارات تتعلق ما زال ضمن فترة التجدي 2118ذلك، فإن عام 
 بالتجديد الثان: عشر للموارد.

وأوضح رئيس الصندوق بأن عملية تقدير المخاطر سوف تكون منفصلة عن دراسة الجدوى الخاصة  -71
باالقتراض من األسواق لكنها ستغط: أيضا المخاطر ذات الصلة باالقتراض من األسواق عالوة على 

، سوف تعرض إدارة الصندوق إطارا زمنيا لجميع العمليات 2118طر غير المالية. وف: أبريل/نيسان المخا
والوثائق المالية الت: ستعرض على المجلس، وستنظم ندوات غير رسمية لمناقشة مسودات نسخ دراسة 

 الجدوى هذه الخاصة باالقتراض من األسواق وتقدير المخاطر.

(ه) إطار االنتقال 

 االنتقالإلطار  نهج الصندوق 

 إدخال تعديالت على سياسات ومعايير التمويل في الصندوق 
 

 النتيجة

رير الشفه: الذي قدمه رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس المجلس التنفيدي علما بالتق أحاط
 .EB 2017/122/R.30واألربعين بعد المائة، واستعرض تقرير رئيس اللجنة كما هو وارد ف: الوثيقة 
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 االنتقالبما ف: ذلك نهج الصندوق إلطار  EB 2017/122/R.34استعرض المجلس التنفيذي الوثيقة  -72
هذه  وتعرضومعايير التمويل ف: الصندوق. والملحق الخاص بالتعديالت المزمع إدخالها على سياسات 

والمبادئ التوجيهية الخاصة به،  االنتقالورؤية إلطار  ،والتحول العكس: االنتقالبرة الصندوق مع الوثيقة خ
 كما أنها تسلط الضوء على التعديالت المقترح إدخالها على سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق.

الت: سلط الضوء عليها،  مةلتنبؤ والشفافية واالستدااورحب المجلس التنفيذي بالنهج المقترح ومبادئ قابلية  -73
 وطلب المجلس من اإلدارة ما يل::

 ألن معظم هذا  اً والتعبير عنه كمّ  التمويل المشترك المحل: ظيمعلتاستراتيجية الصندوق  توضيح
 التمويل يتم توفيره كتمويل مشترك عين:؛

 قها من تكلفة استعراض استدامة الشروط العادية على ضوء إدخال قروض الشركاء المّيسرة وما يراف
 رأس المال؛

  :؛والخروج االنتقالتوضيح نهج التدرج ف 

 ؛توضيح مسوغات وطرائق القروض اإلقليمية 
  إطار إظهار كيف يمكن الحفاظ على مهمة الصندوق الفريدة من نوعها واإلبقاء عليها عند تطبيق

 ؛االنتقال

  لك: يستنير به الحوار مع البلدان التأكيد على الطبيعة الطوعية لساسيات التخرج مع توفير التوجيه
 الدخل من الشريحة العليا. متوسطة

كيف يمكن للتخرج الطوع: أن يطبق بما يتعدى معيار و الدول األعضاء أيضا عن لكذلك تساءل ممث -74
يجب أن يستند إلى عوامل أخرى مثل  االنتقالنصيب الفرد من الدخل الوطن: اإلجمال:، مشيرين إلى أن 

، وبخاصة ف: البلدان متوسطة الدخل. وحث بعض األعضاء على المزيد من مساواةالمؤشر انعدام 

النتائج:

صادق المجلس التنفيذي على نهج الصندوق إلطار االنتقال وعلى إنشاء مجموعة عمل منفصلة   -1
 طار االنتقال مشيرا إلى الحاجة إلى:لمتابعة إ

 البلدان منخفضة الدخل بالمض: قدما؛ ضمان المشاورات الواسعة مع 
 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء قبل بداية التجديد الثان: عشر للموارد؛ استعراض 
  مع 2018لعرضه على المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول  االنتقالاستكمال إطار ،

حّية ستشكل ف: نهاية المطاف مكونا أساسيا من اإلطار المال:  الحظة طبيعته كوثيقةم
 للصندوق.

على إحالة التعديالت المقرر إدخالها على سياسات التمويل ومعاييره ف:  كذلك صادق المجلس  -2
 الصندوق على الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين، بما ف: ذلك مشروع القرار الخاص بها

 لتبنيه ف: نفس الدورة.
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 إليها.الحاجة لبلدان الت: ه: ف: أشد لالمداوالت بشأن العتبة المحتملة للتخرج لضمان تخصيص الموارد 

وف وضع أية عتبات إلزامية للتمويل المشترك، وس تمواستجابة لذلك، أشارت إدارة الصندوق إلى أنه لن ي -75
 وتعد استراتيجية لقياس أفضل له. ،تقوم إدارة الصندوق بإجراء دراسة معمقة عن ممارسات التمويل وتسجيله

كذلك أحاطت إدارة الصندوق علما بالتعليقات األخرى حول مظاهر مثل الوصول إلى المنح وتوفر أدوات  -76
ص الموارد على أساس األداء جديدة مثل اإلقراض المستند إلى النتائج، والحاجة الستعراض نظام تخصي

قبيل بدء مشاورات التجديد الثان: العشر للموارد، والحاجة لضمان تحديث المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص 
االستراتيجية القطرية لتعكس نموذج العمل المعزز ف: الصندوق، وعلى المدى الطويل إدخال شروط 

وسيتطرق الصندوق لمثل  ق ما أن تتم المصادقة عليه.بعين االعتبار االقتراض من األسوا تأخذإقراضية 
 .االنتقالهذه األمور من خالل نهج متدرج إلدخال إطار 

بضرورة التفويض بالسلطات المطلوب من مجلس  لكذلك وافقت إدارة الصندوق أيضا على االقتراح القائ -77
المجلس بتحديثات كما  وسيزود .2119-2118 :ه لعاميالمحافظين بحيث يقتصر على الفترة  بين دورت

 تستدع: الحاجة.

واستجابة القتراح تطبيق سياسية االقتراض غير التيسيرية الت: يتبعها البنك الدول: للبلدان منخفضة الدخل  -78
النقد الدول: والبنك الدول: للبلدان  كما وصفه صندوقوالت: تخضع إلطار القدرة على تحمل الديون 

مكانية تطبيقها على  اتستقوم بتحليل سياس اإلى أنهوق شارت إدارة الصندأمنخفضة الدخل،  البنك الدول: وا 
 الصندوق.

مع البلدان منخفضة الدخل  االنتقالوأكد أحد األعضاء على الحاجة لضمان مشاورات واسعة حول إطار   -79
 ف: المجلس التنفيذي وليس لديها تمثيل ف: روما. ةالت: ليست عضو 

تشكيلة ال وضعيتم  أن ما ،االنتقالة حول إطار لموعة عمل منفصووافق المجلس أيضا على تشكيل مج -81
جديدة للمجلس التنفيذي وعرض تركيبة اختصاص هذه المجموعة على المجلس ف: دورته الت: ستعقد ف: ال

مع  إطار االنتقال. وقبيل ذلك سوف تعقد ندوتان غير رسميتان لالستمرار ف: مناقشة 2118أبريل/نيسان 
 .األعضاء

 لوثيقة لتوفير تعريف المؤسسة الدولية للتنمية للدول الصغيرة.ف: ااإليضاح، سوف تدرج حاشية  لغايةو  -81

ر المجلس التنفيذي إلى مجلس يقر ت مسودةالمجلس بعرض الملحق األول ) فوضعالوة على ذلك، فقد  -82
ينظر فيه  ف: الصندوق( لك: التمويلالمحافظين بشأن التعديالت المزمع إدخالها على سياسات ومعايير 

، بما ف: ذلك 2118مجلس المحافظين ف: دورته الحادية واألربعين بعد المائة الت: ستعقد ف: فبراير/شباط 
 مشروع القرار الوارد فيها.

و الدول األعضاء على التعديالت المقترحة المعروضة على المجلس ف: ورقة قاعة االجتماعات، لووافق ممث -83
و نصه على النحو التال:: "ستدخل سياسات التمويل ومعاييره كما غدالقرار ليوبناء عليه فقد تم تنقيح مشروع 
والت:  16، باستثناء التعديالت المدخلة على الفقرة 2119يناير/كانون الثان:  1تم تنقحيها حيز النفاذ بتاريخ 

المجلس ...أن " فقد تم تعديلها لتوضيح الملحق األول ألفمن  16ستطبق منذ تبن: هذا القرار". أما الفقرة 
إطار لإلنتقال يحدد المبادئ  2119ويستعرض قبل نهاية عام  2118التنفيذي سيتبنى قبل نهاية عام 
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 "...والتحول العكس: االنتقالواإلجراءات الخاصة بعمليت: 

ضافة إلى ذلك -84 ف: الملحق  ،" باللغة اإلسبانيةrevisaráالفعل " سيستبدلوكما طلب بعض األعضاء،  ،وا 
 ".reexaminaráبالفعل " ،من الوثيقة 16الفقرة  لفأاألول 

(و) التعديالت على اتفاقية إنشاء الصندوق  إدخال مقترح 

 
 

وف: بيان مشترك بين القوائم، عبر أعضاء المجلس التنفيذي عن دعمهم للجهود المبذولة لزيادة مستوى  -85
ملوا أن تكون البلدان على استعداد ، وأالموارد المتاحة للصندوق من خالل استخدام قروض الشركاء الميّسرة

للمساهمة أكثر ف: الصندوق، وعلقوا بأن أدوات إدارة المخاطر من شأنها أن تجذب المزيد من اليقين 
 الستخدام قروض الشركاء الميّسرة. ودعم األعضاء تحويل مشروع القرار إلى مجلس المحافظين للنظر فيه.

(ب) بيان سياسة االستثمار في الصندوق  

 

من أحد أعضاء المجلس، أوضحت إدارة الصندوق بأن هنالك تبادل مستمر ف:  تساؤالتتجابة لواس -86
المعلومات حول قضايا االستثمار بين الوكاالت الثالثة ف: روما وغيرها من وكاالت األمم المتحدة، وأن 

ية والميزانية التابعة أمين الخزانة ف: الصندوق ومنظمة الصحة العالمية يتشاركان حاليا ف: رئاسة شبكة المال
للمدراء التنفيذين لمنظومة األمم المتحدة للتنسيق. كذلك فإن شعبة الخزانة ف: الصندوق أيضا تحضر 

 االستثمار ف: الوكالتين األخرتين ف: روما. ت:بصورة مستمرة اجتماعات لجن

 ن ف: الصندوق.ووفرت إدارة الصندوق التفاصيل حول تبادل المعلومات مع مدراء األصول الخارجيي -87

 يلتزمواستجابة ألحد الشواغل حول المظاهر األخالقية لالستثمارات، أوضحت إدارة الصندوق بأن الصندوق  -88
مبادئ األمم المتحدة لالستثمارات المسؤولة والت: تبناها أيضا مدراء األصول من القطاع الخاص، وتدعو ب

والمشروبات الكحولية. إضافة إلى ذلك، فقد  هذه المبادئ الستبعاد بعض الصناعات مثل صناعة األسلحة
بدأ الصندوق باالستثمار ف: السندات  ،سنتين األخيرتينالوف: ، أعلمت إدارة الصندوق المجلس بأنه

 الخضراء والت: يصدرها مقترضون من أصدقاء البيئة.

(ج) لموظفي الخدمة انتهاء بعد الطبي التأمين خطة أمانة حساب في االستثمار سياسة بيان 
 الصندوق

الخدمة حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء ف: سياسة االستثمار  بيانوافق المجلس التنفيذي على  -89

 جلس التنفيذي وصادق على مقترح تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق، والذي يتتضمن كملحق نظر المالنتيجة:
مشروع قرار يعرض على مجلس المحافظين بشأن هذا التعديل؛ والمصادقة على تحويل هذا القرار إلى مجلس 

القرار ف: دورته الحادية واألربعين بما يتفق مع المادة  المحافظين، بما ف: ذلك توصية المجلس بتبن: مشروع
 من اتفاقية إنشاء الصندوق. 12

 النتيجة

وأخذ ، EB 2017/122/R.31وافق المجلس التنفيذي على بيان سياسة االستثمار ف: الصندوق الوارد ف: الوثيقة  
 علمًا بالمعلومات الواردة ف: الضميمتين األولى والثانية.
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 .EB 2017/122/R.32 كما هو وارد بالوثيقة، لموظف: الصندوق

لة المشروعات في الحسابات ومراجعة المالي لإلبالغ المفاهيمي اإلطار  (د) الصندوق من المموَّ

لة المشروعات ف: الحسابات ومراجعة المال: لإلبالغ المفاهيم: اإلطارتنفيذي على وافق المجلس ال -91  المموَّ
 .EB 2017/122/R.33، كما ورد ف: الملحق األول من الوثيقة الصندوق من

سوف يعرض على لجنة مراجعة الحسابات بصورة  وأعلمت إدارة الصندوق المجلس بأن استعراضا لإلطار -91
 ثانوية.

 2018مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام خطة عمل  )ز(

 

يمولها الصندوق  الت: وف: ما يتعلق بنطاق المراجعات، فقد أوضح المكتب أنها تغط: جميع األنشطة -92
فإن المجاالت الت: تقع ضمن  ،ولكنها ال تضم الجهات الخارجية. وف: حالة التمويل المشترك ،ومسؤولياته

ن كان أغلب التمويل المشترك يأت: من طرف  اجعةتخضع للمر مسؤوليات الصندوق   خر.آمراجعتها حتى وا 

حول تقدير المخاطر المتعلقة بالالمركزية، أوضح المكتب بأن جهود الالمركزية تفرض  تساؤلواستجابة ل -93
وبعد المكاتب اإلقليمية.  ،ضمنها صالحياتبالوالتفويض  ،وذلك بحكم تعقدها ،بعض المخاطر اإلضافية

 .2118دارة المكاتب القطرية وعمليات الالمركزية عام ف: إمكتب للنظر بصورة أوثق ويخطط ال

ضافة إلى ذلك، سيجرى تقدير مخصوص  -94 لتحديد المكاتب القطرية والبرامج  2118لمخاطر ف: بداية عام لوا 
 .الت: ستتم مراجعتها خالل هذا العام

مراجعة الداخلية ف: كل من منظمة األغذية ال مهمت: معووفر المكتب أيضا بعض المعلومات عن التعاون  -95
 والزراعة وبرنامج األغذية العالم:.

 8البند ) 2017للمجلس التنفيذي في الصندوق لبنغالديش عام  القطريةتقرير عن الزيارة  -ياء
 جدول األعمال( 

: السفيرة لبنغالديش الذي قدمته معال القطريةرحب المجلس بالتقرير الشفه: وعرض الصور حول الزيارة  -96
Martha Elena Federica Bárcena Coqui  .)المكسيك( 

وزاروا  ،فريق القطري لألمم المتحدةالوخالل الزيارة، إلتقى أعضاء المجلس بمسؤولين من حكومة بنغالديش و  -97
وقد شكروا الصندوق على األثر الواضح الذي يمكن رؤيته على  .ثالثة مواقع لمشروعات يمولها الصندوق

 وقالوا بأن المنظمة تتمتع بسمعة طيبة مع الحكومة. ،أرض الواقع ف: تحويل حياة الريفيين

دعم هذه الزيارة فريق الصندوق القطري وف: المقر على لوعبر العديد من الممثلين عن تقديرهم العميق  -98
 الناجحة. القطرية

 

 النتيجة

بصيغتها الواردة في  2018نظر المجلس وأكد خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

 .EB 2017/122/R.36   الوثيقة
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قرير مكتب مجلس المحافظين عن استعراض  الممارسة الجيدة المطبقة في العملية ت -كاف
 من جدول األعمال( 12البند  المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق)

 

 وف: بيان مشترك: -99

 المجلس على مكتب مجلس المحافظين واستعراضه الشامل وتوصياته، ورحب بعمليات وضع  أثنى
 ممارسات المتبعة ف: تسع مؤسسات أخرى؛لللموجزة المعايير المفصلة والتوليفة ا

  كما رحب أيضا بالمعايير المقترحة للمرشحين لمنصب رئيس الصندوق ف: عمليات التعيين
 المستقبلية؛

  دعم المبادئ التوجيهية الت: سوف تعد بما يتعلق بالحمالت الت: يقوم بها المرشحون بهدف و
 مرشحين والحكومات الداعمة لهم؛استقطاب التأييد للممارسات األخالقية لل

  دعا إلجراء مالئم يتخذ لضمان حيادية موظف: الصندوق؛و 

  دعم التوصية بشأن أوراق اعتماد المحافظين والمحافظين المناوبين، واقترح إدخال تعديالت على و
من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق مما من شأنه أن ييسر من تحديد قنوات  2.1المادة 

 تصال بين الصندوق والدول األعضاء فيه؛اإل

 ة، توشجع األمانة العامة على تحري التصويت االإلكترون: أو التصويت بأي صيغة أخرى مؤتم
 .وعرض التوصية المحتملة بهذا الشأن على المجلس التنفيذي ف: المستقبل

 ونة السلوك.ونقلت إدارة الصندوق تأكيداتها بأن حيادية الموظفين أمر منصوص عليه ف: مد -111

وأخيرا، أكد األعضاء على أهمية إيجاد السبل الرامية إلى ضمان أن يكون الصندوق ف: طليعة أفضل  -111
االستمرار ف: استعراض الممارسة المتبعة كما هو ضروري.  ،الممارسات الخاصة باختيار قادته، وبناء عليه

بشأن إرساء الممارسة الجيدة،  2113 اه مجلس المحافظين عامنواستذكرت إدارة الصندوق القرار الذي تب
من المتصور إجراء استعراض متواتر له من قبل مجلس المحافظين كما هو مالئم. واقترحت  نوالذي كا

 الستعراضات المستقبلية.ل ابة مرجعثإدارة الصندوق أن يكون هذا القرار بم

 من جدول األعمال( 13مسائل أخرى )البند  -الم
(أ) 2019ورات المجلس التنفيذي للعام المواعيد المقترحة لد  

النتيجة

وافق المجلس على إحالة تقرير مكتب مجلس المحافظين لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير، بما يشمل  

، إلى الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين في فبراير/شباط مشروع القرار الوارد في الملحق الثاني

 العتماده. 2018
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(ب) تحديث بشأن مخرجات مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بون  

أحاط المجلس علما بالتحديث الشفه: عن الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة المعن: بتغير المناخ  -112
 .ئاسة فيج:بر  2117نوفمبر/تشرين الثان:  17إلى  6الذي عقد ف: بون من 

 :بما يل: اً وأحاط المجلس علم  -113

  االنخراط النشط للصندوق ف: بيان مؤتمر األطراف الثالث والعشرين حول أهمية دعم المجتمعات
الساحلية والريفية الفقيرة ف: تكييف الزراعة مع أثر تغير المناخ، والبلدان ف: الحد من انبعاثات 

 الكربون ف: ممارساتها الزراعية؛

 والصين؛ 77بشأن الزراعة والتأقلم كما اقترحته مجموعة  الثالث والعشرين ر مؤتمر األطرافتبن: قرا 

 2018مارس/آذار  31الحكومات والوكاالت المتعددة األطراف على توفير المعلومات بحلول  مناشدة 
 حول المجاالت الخمس الرئيسية ف: القطاع الزراع: وه:: النهج الخاصة بالتأقلم والصمود، صحة
التربة وخصوبتها، استخدام مدخالت إدارة المياه، إدارة الثروة الحيوانية، أبعاد األمن الغذائ: واألبعاد 
االجتماعية واالقتصادية. وسوف تعقد منظمة األغذية والزراعة والصندوق مناقشات للخروج 

 بمساهمة مشتركة حول هذه المجاالت الخمس.

 هق ف: الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ ودعمه لزيادة طموحوعبر المجلس عن تقديره لمساهمة الصندو  -114
ل التجديد الحادي عشر للموارد. وحث المجلس ظف:  من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره

لتمكين المزارعين من  اً أيضا الصندوق على لعب دور نشط ف: التحالف العالم: للزراعة الذكية مناخي
 صندوق األخضر للمناخ.الوصول إلى ال

(ج) اتفاقية االعتماد الرئيسية مع الصندوق األخضر للمناخب تحديث عن المفاوضات الخاصة 

اتفاقية االعتماد الرئيسية مع الصندوق بأحاط المجلس علما بالتحديث المتعلق بالمفاوضات الخاصة  -115
 .2116أكتوبر/تشرين األول اعتماد الصندوق ف: الصندوق األخضر للمناخ ف:  قبول بعد ،األخضر للمناخ

بسبب بعض المهام غير و  ،بأنهأدرك وأشارت إدارة الصندوق إلى أن الصندوق األخضر للمناخ قد  -116
اعتماد الصندوق بشأنها، سيتم إدخال تعديالت على اتفاقية االعتماد الرئيسية بحيث  قبول الت: تم اإلقراضية

لتعديالت سوف تخضع لموافقة مجلس الصندوق يتم النظر على أساس كل حالة على حدة. ومثل هذه ا
األخضر للمناخ. ويهدف الصندوق إلى الوصول إلى مسودة اتفاق لمناقشتها مع مجلس الصندوق األخضر 

 .2118للمناخ ف: يونيو/حزيران 

النتيجة

 :EB 2017/122/R.39في الوثيقة كما هو مقترح ، 2019وافق المجلس التنفيذي على مواعيد دوراته في عام 

(أ) 2019أبريل/نيسان  16والثالثاء  15الدورة السادسة والعشرون بعد المائة: االثنين،   

(ب) 2019سبتمبر/أيلول  12والخميس  11الدورة السابعة والعشرون بعد المائة: األربعاء،  

(ج) 2019ديسمبر/كانون األول  12والخميس  11الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة: األربعاء،  
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(د) التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. تقرير مرحلي عن  

، ورحب بالجهود تعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:ال عن  أحاط المجلس علما بالتقرير المرحل: -117
 .المتزايدة الت: يبذلها الصندوق لتعزيز هذا المجال

 ، أشارت إدارة الصندوق إلى ما يل::تساؤالتواستجابة للتعليقات وال -118

 ليس نهاية بحد ذاتها  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:بوضوح بأن  الصندوق يعترف
وقد كان هذا التعاون رافدا للتعاون بين بلدان الشمال  .ه وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةولكن

 .2030والجنوب والذي يبقى أساسيا مع تحرك الصندوق لتحقيق أهداف خطة 

  سبتمبر/أيلول  12وسيتم االحتفال بيوم األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب مرة كل سنة بتاريخ
 ن مع الوكاالتين األخرتين ف: روما على أساس تدويري.بالتزام

  وسيتم الشروع بإطالق بوابة الحلول الريفية وه: منصة تستند إلى تكنولوجيا المعلومات طورها
تضمن هذه البوابة جملة من الحلول وت. 2018لجمهور العامة ف: بداية عام  وسيتيحهاالصندوق 

ف:  لللصندوق واألنشطة الت: تمولها منح الصندوق والحلو االبتكارية من المشروعات االستثمارية 
 .الواردة من منظمات أخرى القطاع الزراع:

  ستصاغتضمن ستة وستين بالمائة من جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة الت: تو 
نوب والتعاون التعاون بين بلدان الجخالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد استراتيجية متسقة بشان 

 .الثالث:

  يجاد مرفق للتعاون بين بلدان الجنوب والذي سُيموّول إلمع حكومة الصين الصندوق وسوف يعمل
 .2018من خالل األموال التكميلية ويطلق ف: بداية عام 

  كذلك فإن إدارة الصندوق تنظر ف: كيفية إدراج مواضيع مثل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون
رفة والشفافية ف: المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية علتمويل المشترك وتقاسم المالثالث: وا

 .2018القطرية، ويتوقع تحديث هذه المبادئ التوجيهية عام 

 2017لها لعام  را  ت التي تتخذ من روما مقالتحديث مشترك عن التعاون بين الوكا )ه(

عن التعاون بين الوكالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها، والوارد رحب المجلس التنفيذي بالتحديث المشترك  -119
بصورة مشتركة كل من الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة  اأعده الت: EB 2017/122/INF.4ف: الوثيقة 

وبرنامج األغذية العالم:، وعرض على مجلس منظمة األغذية والزراعة والمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية 
سلطت هذه المذكرة اإلعالمية الضوء على كيفية عمل الوكاالت الثالث معا ف: سياقات مختلفة، العالم:. و 

( المستويين القطري 1وعرضت أمثلة عن جهود التعاون المعززة بموجب أربع أركان رئيسية للتعاون وه:: )
ير المشترك للخدمات ( والتوف4( التعاون ف: المجاالت المواضيعية؛ )3التعاون الدول:؛ ) (2واإلقليم:؛ )
 المؤسسية.

خدمات المؤسسية المشتركة مثل التعاون ف: مجال الأدرك المجلس النتائج المتحققة حتى تاريخه من خالل  -111
نترنت. كذلك فقد تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، ورحب بإطالق موقع الوكاالت الثالث على شبكة اال
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عملية تحديد أطر النتائج المشتركة ف: مجاالت مخصوصة أشار المجلس أيضا إلى أنه سيرحب باستكمال 
. وشجع المجلس الصندوق مع منظمة 2131والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف خطة  ،للتعاون والشراكات

 األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: على تحري فرص إضافية للتعاون على النحو التال::

 االجتماع المشترك غير الرسم: التال: للهيئات الرئاسية للوكاالت  البلدان األعضاء ف: إعداد إشراك
 الثالث؛

  توفير تركيز مواضيع: لالجتماعات المستقبلية للسماح بمناقشات تفاعلية بين الدول األعضاء
 وبخاصة المواضيع السنوية؛

 لكل وكالة من  تحديد النهج المشتركة ف: مجاالت التعاون ف: الميدان استنادا إلى الميزات النسبية
 هذه الوكاالت الثالث؛

  توفير لهيكلية وتخطيط واقتناص اسهام التعاون بين هذه الوكاالت ف: تحقيق نتائج ف: الميدان
المزيد من التفاصيل عن اإلنجازات المتحققة والتحديات الت: تتم مواجهتها والدروس المستفادة ف: 

 ؛التقارير المستقبلية

 كل واحدة من هذه  قوةل من خالل االعتماد بصورة أفضل على نقاط القيام بالمزيد بموارد أق
مجاالت المواضيعية الشاملة مثل التعاون بين بلدان الجنوب والتمايز بين لوالتطرق ل الوكاالت

 الجنسين والتغذية؛

 التأكيد على التعاون ف: الميدان من خالل االتصاالت المشتركة من اإلدارة العليا إلى الموظفين؛ 

 بما ف: ذلك من خالل الرسائل المشتركة  ،مساهمة بصورة أكبر ف: تحقيق أهداف التنمية المستدامةال
 إلى المنتدى السياس: رفيع المستوى بشان التنمية المستدامة وغيره من المنتديات الدولية.

ضور دعوة منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: لحوتساءل أحد األعضاء عن سبب عدم  -111
ف: الوقت الذي تمت فيه دعوة  ،الخاصة بالتعاون بين الوكاالت الثالث ةالمناقش عندالمجلس التنفيذي 

ف: كل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية  على منصة مناقشة هذا الموضوع للجلوسالصندوق 
األخرتين بصفة مراقب. كذلك شروط حضور الوكالتين  العالم:. والتزمت إدارة الصندوق بالمتابعة وتوضيح

والصين بمناقشة التعاون بين الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها، وطلبت ن السبعيو سبعة رحبت مجموعة 
ة لك: تستفيد منها الجهود الوطنية بصورة أفضل ف: قاعلى الدروس المستأن تستند جهود التعاون المستقبلية 

ن تقديرها للمستوى المحسن للتعاون والشراكة استنادا إلى . كذلك فقد عبرت أيضا ع2131تنفيذ خطة 
 األركان األربعة.

بشأن عملية إصالح األمم  اطلب المجلس أيضا أن تعمل الوكاالت الثالث معًا للمساهمة ف: وجهات نظره -112
باألشخاص س التنفيذي بأنها سوف تقوم باالتصال لالمتحدة الجارية، وأعملت إدارة الصندوق المج

كل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: لتنظيم ندورة غير رسمية ف:  يين ف:المرجع
يناير/كانون الثان: أو فبراير/شباط لتشاطر التحديثات حول وضع أثر الوكاالت الثالث أو تنفيذ عملية 

 اإلصالح الجارية ف: األمم المتحدة.

 بشأن السن اإللزامية إلنهاء الخدمة تحديث شفه: عن تنفيذ قرار األمم المتحدة و()
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، صادقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على توصية الصندوق المشترك للمعاشات 67/257ف: قرارها رقم  -113
سنة للموظفين المعينين بتاريخ  65إلى  التقاعدية لموظف: األمم المتحدة برفع السن اإللزامية إلنهاء الخدمة

 تحديد السن، 71/244الجمعية العامة ف: قرارها رقم  تقرر  ،لذلك وتبعاأو بعده.  2114يناير/كانون الثان:  1
 بحيث ينفذ هذا القرار 2114يناير/كانون الثان:  1قبل تاريخ  اإلنهاء الخدمة للموظفين الذين عينو  االلزامية

 للموظفين. كحد أقصى، مع األخذ بعين االعتبارات الحقوق المكتسبة 2118يناير/كانون الثان:  1ف: 

ت إدارة الصندوق أنه ونظرا لوضعية المراقب الت: يتمتع بها الصندوق ف: اللجنة الدولية للخدمة ر وأشا -114
يمارس بعض الحصافة ف: تطيبق قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  أنلصندوق ل يجوزالمدنية، 

كذلك أعلمت إدارة الصندوق المجلس بأن وتوصيات اللجنة الدولية للخدمة المدنية بالنسبة لمزايا الموظفين. 
معظم الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة قد أجلت تنفيذ هذا التمديد للسن اإللزام: الجديد إلنهاء 

 .2114يناير/كانون الثان:  1المعينين قبل تاريخ سنة بالنسبة للموظفين  65عمر بالخدمة 

بالنسبة لجميع  65 إلىف: السن اإللزام: إلنهاء الخدمة  رفعيذ ، وافق الصندوق على مبدأ تنف2116ف: عام و  -115
أكيد على ضرورة استعراض هذا التغيير ف: سياق الموارد المالية وموارد الموظفين وعمليات تالموظفين مع ال

 التخطيط المزمعة لفترة التجديد الحادي عشر للموارد.

 قرار الجمعية العامةبتنفيذ كاالت الثالث ف: روما الو  لعدم قياموقد أشار أعضاء المجلس التنفيذي بأسف  -116
 ، وحثوا الصندوق على إعادة النظر ف: موقفه.حتى اآلن

 ف: التنفيذي المجلس دورة إلى أخرى مرة والعودة عملية بصورة األساسية القضايا ف: بالنظر اإلدارة التزمتو  -117
 .244-د /70 المتحدة لألمم العامة الجمعية ارقر  فيه نفيذالذي سي الفعل: تاريخال لتحديد 2118 نيسان/ أبريل

 اختتام الدورة -ثالثا 
 .EB 2017/INF.9ته الختامية الت: ستنشر للعلم ف: الوثيقة األقى رئيس الصندوق مالحظ -118

سيعود إلى  الذي Des Alwiعند اختتامه للدورة، ودع رئيس الصندوق الممثل المقيم الدائم ألندونيسيا السيد  -119
 ونقل إليه تقدير المجلس على مساهمته ف: الصندوق. ،بالده قريبا

 الوثائق المعروضة للعلم -رابعا
 :عرضت الوثائق التال: على المجلس التنفيذي ألغراض العلم -121

  :الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد  موجز رئيس هيئة المشاورات
 (EB 2017/122/R.40)الصندوق 

     دة برنامج أحداث الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين مسو(EB 2017/122/R.41) 

 النتيجة
زامية إلنهاء الخدمة، أخذ المجلس التنفيذي علما بالعرض الشفه: عن تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن السن اإلل

 .2018ا لتنفيذ هذا القرار ف: دورة المجلس المقررة ف: أبريل/نيسان وستعرض إدارة الصندوق إطارا زمني
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  2017للفصل الثالث من  تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق (EB 2017/122/R.43) 

   تفاهمية مذكرة −المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
(EB 2017/122/R.44) 

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض -امساخ
  تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها. 

    مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق وضع. 

  األنشطة العالمية، واإلقليمية، والقطرية المخطط لها تقرير. 
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 مراقبون صامتون لمناقشات إقليمية
SILENT OBSERVER FOR REGIONAL DISCUSSIONS* 

OBSERVATEUR SANS DROIT DE PAROLE LORS DES DISCUSSIONS 
RÉGIONALES 

OBSERVADOR SIN DERECHO A INTERVENIR PARA LOS DEBATES 
REGIONALES  
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*

 Pursuant to document EB 2010/101/INF.4/Rev.1: Silent observers at Executive Board proceedings. Paragraph 2 (a). 
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 والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي   لثانيةقائمة بالوثائق المعروضة في الدورة ا

 رقم الوثيقة
البند من 
جدول 
 مالاألع

 العنوان  

EB 2017/122/R.1/Rev.1 2  جدول األعمال المؤقت 
EB 2017/122/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.2 2 برنامج عمل الدورة 

EB 2017/122/R.2 + Add.1 3   برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان
، وبرنامج عمل 2018العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

ييم المستقل ف: الصندوق المستند إلى النتائج مكتب التق
، 2020-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018وميزانيته لعام 

والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة 
 بالديون ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء

EB 2017/122/R.3 3 الصندوق عمل برنامج حول الحسابات مراجعة لجنة تقرير 
 العادية وميزانيتيه 2018 لعام النتائج إلى المستند

 ف: المستقل التقييم مكتب عمل وبرنامج والرأسمالية،
 وخطته 2018 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند الصندوق
 2020 - 2019 للفترة االستشارية

EB 2017/122/R.4 4 مالتقيي للجنة والتسعين التاسعة الدورة محاضر 
EB 2017/122/R.5 5  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 

EB 2017/122/R.6 + Sup.11 6(a)(i)    مشروع دعم تنمية سالسل القيم الزراعية  :بوركينا فاسو 
EB 2017/122/R.7 6(a)(ii)    تمويل إضاف: -المشاريع الريفية  برنامج  :غانا 

EB 2017/122/R.12 + Add.1 + Sup.12
 6(a)(iii)  مشروع المشروعات األسرية لتحسين سبل العيش  :نيجيريا

 ف: منطقة دلتا نهر النيجر 
EB 2017/122/R.9 6(b)(i)    المرحلة الثالثة  –مشروع تنمية مجتمعات المراع:  :إثيوبيا

 تمويل إضاف: –
EB 2017/122/R.10 6(b)(ii)    ائية برنامج تعزيز مشروعات تربية األحياء الم  :كينيا

 ومصايد األسماك وزيادة إنتاجيتها
EB 2017/122/R.11 6(b)(iii)    برنامج تنمية سالسل القيمة الزراعية الشاملة  :مدغشقر 

EB 2017/122/R.12 + Add.1 + Sup.1
2

 6(b)(iv)     الوصول المال: لصالح أصحاب الحيازات   :مالوي
 الصغيرة الريفيين والمشروعات الريفية

                                           
 عرضت الوثيقة باللغة الفرنسية فقط1
2
 .فقط نلليييةاإل باللغة الوثيقة عرضت 



 EB/122  ثانيالملحق ال

43 

EB 2017/122/R.14 + Add.1 + Sup.1
2

 برنامج زيت النخيل الوطن:   :أوغندا     

EB 2017/122/R.15 + Add.1 + Sup.1
2 

6(c)(i)  تعزيز صمود الفئات المعرضة للخطر من  :بنغالديش
 خالل توفير البنية األساسية وتحسين المهارات والمعلومات

EB 2017/122/R.42
3

نافسية الزراعية ألصحاب مشروع القدرة الت  :بنغالديش   
 الحيازات الصغيرة

EB 2017/122/R.16
3

 األعمال تنمية: الفقر من للحد االبتكاري البرنامج :الصين      
 المتخصصة الزراعية

EB 2017/122/R.17 + Add.1 + Sup.1
2

 6(c)(ii)  مشروع تعزيز نظم الزراعة ف: المرتفعات الت: تتسم   :الهند
 المناخ ف: الشمال الشرق: بالصمود ف: وجه تغير

EB 2017/122/R.19 + Add.1 + Sup.1
4

 6(c)(iii)   برنامج تنمية القطاع الزراع: :نيبال 
EB 2017/122/R.20

5
ف: آزاد جامو  2برنامج التنمية المجتمعية   :باكستان     

 وكشمير
EB 2017/122/R.21

5
راض الشراكات الزراعية الصناعية الريفية ألغ  :الفلبين   

 التنمية الشمولية والنمو
EB 2017/122/R.22 + Sup.1

6
 + Corr.1

4
 6(d) 

 
 االقتصاد االجتماع: مشروع األراض: والشمول :المكسيك  

EB 2017/122/R.23 + Add.1 + Sup.1
4

 6(e)(i)    الترويج للصمود ف: البيئات الصحراوية     :مصر 
EB 2017/122/R.24 + Add.1 + Sup.1

4
 6(e)(ii)  مشروع التنمية المتكاملة للزراعة والتسويق  :السودان 

EB 2017/122/R.25 6(e)(iii)    مشروع دعم الزراعة القائمة المجتمعية  :طاجيكستان 
EB 2017/122/R.26 + Sup.1

4
 6(e)(iv)     برنامج التنمية الريفية ف: المرتفعات  :تركيا 

EB 2017/122/R.27 + Add.1 + Sup.1
4

 6(e)(v)      مشروع تنويع وتحديث الزراعة  :أوزبكستان 
EB 2017/122/R.28 7(a)    منحة مقترح تقديمها بموجب  تقرير رئيس الصندوق عن

 نافذة المنح العالمية/اإلقليمية إلى شركة
lnnernanrenal runnanner   من أجل التكنولوجيات

الخضراء لتيسير تنمية سالسل القيمة للمحاصيل 
 جات الحيوانية القابلة للتلفوالمنت

EB 2017/122/R.46 7(b) بموجب تقديمها مقترح منحة عن الصندوق رئيس تقرير 
 للتنوع الدولية المنظمة إلى اإلقليمية/العالمية المنح نافذة

 لتوليد التدرج: والنهج الوراث: التنوع الستخدام البيولوج:،
 تغير وجه ف: المزارعين صمود تعزيز ألغراض النباتات

                                           
 سحبت الوثيقة من جدول األعمال.   3
 .فقط نكليزيةاإل باللغة الوثيقة عرضت  4
 األعمال جدول من الوثيقة سحبت  5
 .فقط سبانيةاإل باللغة الوثيقة عرضت  6
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 ظل ف: والتغذية للمحاصيل المستدامة واإلنتاجية المناخ
 البعلية الزراعة ظروف

EB 2017/122/R.29 9 
 
 

 خطة عمل   -زيادة الشفافية لمساءلة أعظم  

EB 2017/122/R.30/Rev.1 10(a)   تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس
 واألربعين بعد المائة

EB 2017/122/R.31 + Add.1 + Add.2 10(b)  بيان سياسة االستثمار ف: الصندوق 
EB 2017/122/R.32 10(c)   بيان سياسة االستثمار ف: حساب أمانة خطة التأمين

 الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق
EB 2017/122/R.33 10(d)   :اإلطار المفاهيم: لإلبالغ المال: ومراجعة الحسابات ف

لة من الصندوقالمشرو   عات المموَّ
EB 2017/122/R.34 + C.R.P.1 10(e)  نهج من أجل إطار لالنتقال 

EB 2017/122/R.35 10(f) مقترح التعديالت على اتفاقية إنشاء الصندوق 
EB 2017/122/R.36 10(g)  خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق لعام

2018 
EB 2017/122/R.37 11  جية إنشاء صندوق التمويل االستثماري لصالح استراتي

أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة

EB 2017/122/R.38 12   بشأن استعراض الممارسة  تقرير مكتب مجلس المحافظين
 تعيين رئيس الصندوقلى إية لعملية المؤدلالمتبعة 

EB 2017/122/R.39 13(a)  2019ورات المجلس التنفيذي للعام المواعيد المقترحة لد 
EB 2017/122/R.45 13(d)  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  تقرير مرحل: عن

 الثالث:.

 الوثائق المعروضة للعلم

EB 2017/122/R.40 14  :الدورة الثالثة لهيئة  موجز رئيس هيئة المشاورات
 دوقالمشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصن

EB 2017/122/R.41 15    مسودة برنامج أحداث الدورة الحادية واألربعين لمجلس
 المحافظين

EB 2017/122/R.43 16   تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثالث من
2017 
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7
 .فقط اإلنكليزية باللغة الوثيقة عرضت 

EB 2017/122/R.44 

 

المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب   17
 مذكرة مفاهيمية الحيازات الصغيرة. 

 

 نهج المواءمة مع الغرض

EB 2017 FFP10 (AC/EB)    تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول
 القروض وفوائدها ورسوم خدمتها

EB 2017 FFP11 (AC/EB)     وضع مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق 
EB 2017 FFP12 (EB)  والقطرية المخطط لهااألنشطة العالمية، واإلقليمية ، 

EB 2017 FFP13 (EB)
7

قائمة بالوثائق المعروضة ف: الدورة الثانية والعشرين بعد   
 المائة للمجلس التنفيذي

 مذكرات إعالمية

EB 2017/122/INF.3   ترتيبات الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي
-   

ف: المجلس معلومات للسادة ممثل: الدول األعضاء 
 التنفيذي

EB 2017/122/INF.4   اتفاقية شراكة مع شركةSARr  المتحدة 
EB 2017/122/INF.5   :مذكرة تفاهم بين منظمة هايفر الدولية والصندوق الدول

 للتنمية الزراعية
EB 2017/122/INF.6   تحديث مشترك عن التعاون بين الوكاالت 

EB 2017/122/INF.7  الدول: للتحويالت األسرية تحديث عن اليوم 
EB 2017/122/INF.3    تحديث بشأن التنفيذ ف: إطار مرفق الالجئين والمهاجرين

 والتهجير القسري واالستقرار الريف:
EB 2017/122/INF.4   خطاب نوايا بين  :الرابطة الدولية للضمان االجتماع

 والصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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 2974 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
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 جدول األعمال 

 3البنود المقدمة للموافقة أو االستعراض أو التأكيد -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 التالية   

 لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه:

 ]للموافقة[    

 لالستعراض[ ]    

 ]للتأكيد[   

 لعلم[ل ]  

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

دان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد ، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البل2019-2020
 ]للموافقة[    على أساس األداء 

 للعلم[ ]  تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها التاسعة والتسعين   -4

 ]للموافقة[الموارد المتاحة لعقد االلتزامات   -5

 ]للموافقة[ اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها     -6

(أ) أفريقيا الغربية والوسطى  

 بوركينا فاسو: مشروع دعم تنمية سالسل القيم الزراعية   (1)

 غانا: برنامج المشاريع الريفية   (2)

 مشروع المشروعات األسرية لتحسين سبل العيش ف: دلتا النيجرنيجيريا:   (3)

(ب) الجنوبيةو أفريقيا الشرقية  

  المرحلة الثالثة –المراع: مشروع تنمية مجتمعات لإثيوبيا: تمويل إضاف:  (1)

  تربية األحياء المائية تنمية أعمالكينيا: برنامج  (2)

                                           
3
  هنالك بعض البنود المعروضة للعلم ف: القسم أواًل من جدول األعمال، والت: ستناقش أثناء دورة المجلس.  
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 الشاملة القيمة الزراعية سالسل تنمية برنامجمدغشقر:  (3)

 ف: والمشروعات الحيازات الصغيرة وأصحاب األسواق لصالح المال: الوصولمالوي:  (4)
 الريفية المناطق

(ج) آسيا والمحيط الهادي 

مود السكان الضعفاء من خالل الوصول إلى البنى األساسية الترويج لص بنغالديش: (1)
 والمعلومات والمهارات المحسنة

الهند: تعزيز نظم الزراعة الت: تتسم بالصمود ف: وجه تغير المناخ ف: الشمال الشرق:   (2)
   )واليت: ميزورام وناغاالند(

 [تسعررا لال] تحديث عن مشروع األعمال الزراعية ف: الواليات الشرقيةميانمار:   (3)

  نيبال: برنامج تنمية القطاع الزراع:  (4)

(د) أمريكا الالتينية والكاريب:   

 األراض: والشمول : مشروع: االقتصاد االجتماع:المكسيك   

(ه) وأوروبا الشرق األدنى وشمال أفريقيا    

 الترويج للصمود ف: البيئات الصحراويةمشروع مصر:     (1)

  راعة والتسويقالسودان: مشروع التنمية المتكاملة للز     (2)

  طاجيكستان: مشروع دعم الزراعة المجتمعية   (3)

  تركيا: برنامج التنمية الريفية ف: المرتفعات     (4)

  أوزبكستان: مشروع تنويع وتحديث الزراعة    (5)

 :الكبيرة المنح اقتراحات     -7

 ضراءالخ التكنولوجياتمن أجل  Sundanzerاإلقليمية لشركة /منحة بموجب نافذة المنح العالمية (أ )
 ف: التلف سريعة الحيوانية والمنتجات للمحاصيل الشمولية القيم سالسل تنمية لتيسير المالئمة
 .]للموافقة[والجنوبية  الشرقية أفريقيا من الريفية المناطق

المنظمة الدولية للتنوع البيولوج:، الستخدام التنوع الوراث: والنهج التدرج: لتوليد النباتات ألغراض  (ب )
 [للموافقة ]EB 2017/122/R.46) ) المزارعينتعزيز صمود 

 [لالستعراض] 2017بنغالديش عام إلى تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي ف: الصندوق   -8

 [لموافقة]لأعظم زيادة الشفافية لمساءلة  -9

 المسائل المالية      -10

(أ) ]لالستعراض[لمائة تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس واألربعين بعد ا   
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(ب) [لموافقة]ل بيان سياسة االستثمار ف: الصندوق  

(ج) [لموافقة]ل صندوقف: البيان سياسة االستثمار لحساب أمانة خطة التأمين الطب: لما بعد الخدمة  

اإلطار المفاهيم: لإلبالغ المال: ومراجعة الحسابات ف: المشروعات الممولة من الصندوق   (د)
 [لموافقة]ل

(ه) [لموافقة]لإطار االنتقال  

 نهج إطار االنتقال (1)

 ادخال تعديالت على سياسات ومعايير التمويل ف: الصندوق

(و) [لموافقةل على اتفاقية إنشاء الصندوق إدخال تعديالت  

(ز) ]للتأكيد[  2018خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق لعام    

الحجم ألصحاب الحيازات الصغيرة تصميم صندوق تمويل االستثمار ف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -11
 [لموافقة]ل

 [لموافقة]ل تنقيح الممارسة الجيدة المطبقة ف: العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق اقتراح  -12

 مسائل أخرى   -13

(ه) [لموافقة]ل 2019المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي لعام     

(و) ]للعلم[ يُّر المناخ ف: بونمؤتمر األمم المتحدة المعن: بتغ نواتج عنتحديث   

(ز) ]للعلم[تحديث عن المفاوضات الخاصة باتفاقية االعتماد الرئيسية مع الصندوق األخضر للمناخ  

(ح) ]للعلم[تقرير مرحل: عن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:  

(ط) ]للعلم[تحديث مشترك عن التعاون بين الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها  

(ي) ]للعلم[الخدمة  إلنهاء اإللزامية السن بشأن المتحدة األمم قرار تنفيذ عن شفه: تحديث 

______________________________________________________________________ 

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 

تأت إدارة الصندوق ستناقش الوثائق المعروضة للعلم خالل دورة من دورات المجلس فقط ف: حال ار   
ضرورة ذلك، أو ورد طلب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجلس. ويتوجب إرسال مثل هذا 

 الطلب كتابًة إلى سكرتير الصندوق قبل أسبوع من انعقاد الدورة.

ولن يتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود الت: ستناقش خالل هذه الدورة )أي  
لمعروضة للموافقة أو االستعراض أو التأكيد، أو البنود المعروضة للعلم الت: تم تلق: طلب كتاب: البنود ا
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ها أثناء دورة المجلس(، وسينشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل تلمناقش
 أسبوعين من انعقادها.

المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد  الدورة الثالثة لهيئة  عن موجز رئيس هيئة المشاورات   -14
 الصندوق

 واألربعين لمجلس المحافظين لحاديةمسودة برنامج أحداث الدورة ا     -15

 2017 عام تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثالث من  -16

 يةمذكرة مفاهيم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة )المرحلة الثانية( -17

______________________________________________________________________ 

 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 )  ثائق التالية على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت، وعلى المنصة ، سوف تتاح الو

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

 روض وفوائدها ورسوم خدمتهاتقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول الق  -18

 وضع مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق    -19

 األنشطة العالمية، واإلقليمية، والقطرية المخطط لها عن تقرير  -20
 

 

 مذكرات إعالمية -بعا را

(أ) للمجلس التنفيذي ترتيبات الدورة الثانية والعشرين بعد المائة    

(ب) المتحدة  SRAMاتفاقية شراكة مع شركة  

(ج) ذكرة تفاهم مع منظمة هايفر الدوليةم 

(د) اليوم الدول: للتحويالت األسرية 

(ه) مرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريف: تحديث عن  

(و) خطاب نوايا بين الصندوق الدول: للتنمية الزراعية والمؤسسة الدولية لألمن االجتماع: 
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