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 للمجلس التنفيذي محاضر جلسات الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة
 مقدمة وافتتاح الدورة  -أوال 

 من جدول األعمال( 1)البند 
، السيد جيلبير أنغبو الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة التنفيذيورئيس المجلس  ،افتتح رئيس الصندوق   -1

 للمجلس التنفيذي.

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

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

 :وهمارحب رئيس الصندوق بممثل: الدولتين العضوتين المعتمدين حديثا ف: المجلس التنفيذي   -4

  السيدة  ،من فنلندا Anna Gebremedhin ؛ 

 السيد  ،من الكاميرونMédi Moungui. 

المجلس ألول مرة، والمندوبين دورة كذلك رحب الرئيس أيضا بممثل: الدول األعضاء المشاركين ف:   -5
 االستماع.والمراقبين اآلخرين الذين يحضرون الدورة، وغيرهم ممن يتابعون مجريات االجتماع من قاعة 

 .التنفيذي وأعلن رئيس المجلس افتتاح الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس  -6

 . EB 2018/123/INF.6وقد نشر البيان االفتتاح: لرئيس المجلس ف: الوثيقة   -7

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

)يعكس  ،EB 2018/123/R.1/Rev.2تبنى المجلس التنفيذي جدول األعمال، كما هو مقترح ف: الوثيقة   -8
شطب المقترح الخاص بالبرنامج االبتكاري للحد من الفقر: تنمية العمالة الزراعية المتخصصة ف: سيشون 

وأخذ علما ( الحكومةونيغسكيا، ف: الصين، وذلك للسماح بالمزيد من الوقت إلجراء مفاوضات القرض مع 
 ضميمتها. ببرنامج العمل الوارد ف:

سيتم تنقيح جدول األعمال مرة أخرى ف: الوثيقة كما اتفق عليه المجلس، و   -9
EB 2018/123/R.1/Rev.3:ليعكس التغييرات التالية ، 

 على  إدراج وثائق كانت مدرجة أصال كوثائق للعلم أو مذكرات إعالمية، كبنود للمناقشة وذلك بناءا
 طلب من القائمة ألف، وه::

 تحديث عن عملية التمّيز التشغيل: إلحراز النتائج   (1)

وضع وتحديث نهج الصندوق بشأن التطرق الستراتيجية األمين العام لألمم المتحدة لتحسين   (2)
 للعلم[ ] استجابة األمم المتحدة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين 
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 ن اإللزامية إلنهاء الخدمة ]للعلم[تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن الس  (3)

األثر المال: ألصول القروض وصاف: رسوم الخدمة المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ إطار  إدراج (4)
 القدرة على تحمل الديون )بناء على طلب ممثل إيطاليا(.

 ( ف: جلسة مغلقة.3رئيس المجلس، فقد نوقش البند ) وكما اقترحه -10

 من جدول األعمال( 11التشغيلي إلحراز النتائج )البند تحديث عن عملية التمّيز  -باء 

 
يتم س نواستجابة لتساؤالت حول المكاتب القطرية للصندوق، وعلى وجه الخصوص عدد الموظفين الذي -11

موظفًا  190، و2018إلى الميدان عام  اموظف 170ندبهم، أوضحت إدارة الصندوق بأنه سيتم إرسال حوال: 
 .2019عام 

عادة هيكلة المقر، شجّ وباإلشارة إلى الدور اإلشراف: الرئيس: الذي يلعبه المجلس ف:  -12 ع عملية الالمركزية وا 
ز التشغيل: المعلومات عن عملية التميّ  توفيرستمرار ف: االإدارة الصندوق على  ممثلو الدول األعضاء

بقاء المجلس منخرطا ف: هذه العملية. وف: نفس الوقت، حذر بعض ،إلحراز النتائج من المبالغة ف:  هموا 
 اإلدارة التفصيلية.

ع إدارة الصندوق على النظر ف: استخدام يشجتم تلمخاطر ذات الصلة بالتفويض بالصالحيات، وللتطرق ل -13
 ،خبرات مكتب المراجعة واإلشراف وخدماته التفتيشية، وأكدت إدراة الصندوق التزامها بالعمل مع المكتب

 .ف: هذا الشأنتشاطر بعض استعراضاته بوالذي قام بالفعل 

تركز المرحلة األولى منها على  ؛فيما يتعلق بالتفويض بالصالحياتوتم التخطيط لنهج بمرحلتين  -14
مدراء القطريين الجدد ومدراء البرامج القطرية ف: الميدان، انطوت حتى تاريخه على لاالحتياجات اآلنية ل

 التفويض باستخدام الميزانية اإلدارية.

على التحديات الت: تنطوي عليها  ومع التعبير عن الدعم لعملية الالمركزية، سلط بعض األعضاء الضوء -15
إدارة الصندوق على االستمرار ف: جهودها بما يتماشى مع  واهذه العملية لجهة إدارة الموارد البشرية، وحث

وثيق مع موظف: الصندوق، واالتصال مع البنك الدول: وغيره من الوكاالت الت:  بتشاورأفضل الممارسات 
اللجنة التنفيذية بأنها تعمل مع  لممثل: الدول األعضاءة الصندوق إدار  تنفذت مثل هذه اإلصالحات. وأكد

 المخرجات: 

، كما هو التشغيل: إلحراز النتائج التميزأحاط المجلس علما بالتحديث الذي وفرته اإلدارة عن عملية  - 1
 .EB 2018/123/R.29وارد ف: الوثيقة 

دورته الت: ستعقد ف: وستعرض إدارة الصندوق تقريرا آخرا عن هذا الموضوع على المجلس ف:  - 2
سبتمبر/أيلول، ومن حيث المبدأ، سوف تعقد ندوة غير رسمية عن موضوع التفويض هذا 

 بالصالحيات ف: سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين األول.

وستقترح إدارة الصندوق خيارا لتنفيذ أسرع لمرفق استهالل المشروعات ك: يصادق عليه المجلس ف:  - 3
 .2018دورته ف: سبتمبر/أيلول 
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إضافة إلى ذلك، من المخطط له . وتأخذ مدخالتها بعين االعتبار ف: هذه العملية الصندوق رابطة موظف:ل
 ز التشغيل: إلحراز النتائج.إجراء استعراض لمهمة الموارد البشرية ف: إطار عملية التميّ 

ل حول نفقات الميزانية، أوضحت اإلدارة بأن الصندوق يدخل ف: مرحلة تنفيذ ملموسة وباإلجابة عن تساؤ  -16
 زداد بصورة كبيرة مقارنة بالتوجه السائد ف: بدايات العام.يالميزانية أن  ىيتوقع من منح بصورة أكبر حيث

مكاتب الصندوق  أداءأحاطت إدارة الصندوق علما باقتراح أحد األعضاء بإشراك البلدان المضيفة ف: تقدير  -17
 القطرية.

نشر الدروس المستفادة ف: سياق  بوجوب أن يشكلوف: ما يتعلق بإدارة المعرفة، أشار أحد األعضاء  -18
بأن خطة  قعالوة على القضايا ذات الصلة بالمواضيع الشاملة. وقالت إدارة الصندو  ،ةتقديرات األثر أولوي

 المركزية.بيئة إطار خاطر المتعلقة بها ف: العمل تتضمن بندا مخصوصا حول إدارة المعرفة والم

أخذ إنشاء المراكز بعين االعتبار عملية اإلصالح الت:  يةوطلب أعضاء المجلس أيضا معلومات عن كيف -19
تنفذها األمم المتحدة حاليا، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتبعات مقترحات األمين العام لألمم المتحدة 

كذلك فقد تساءلوا أيضا فيما لو  اكز والمكاتب القطرية وتقاسم المكاتب والنفقات.بشأن المنسقين المقيمين للمر 
نظام  به تنفيذ للصندوق تمتلك القدرة على اإليفاء بآلية إبالغ مزدوجة مما سيأت: ةكانت المكاتب القطري

 الممثل المقيم.

م المتحدة، فمن الصعب ه وحيث أن التبعات تعتمد على إطار إصالح األموأوضحت إدارة الصندوق بأن  -20
ولهذا الغرض،  ،الخروج باستنتاجات ف: هذه المرحلة. ومن بين أهداف اإلصالح تعزيز االنخراط السياسات:

طلب من الموظفين الميدانيين االنخراط بصورة أكبر مع ممثل: األمم المتحدة. كذلك فقد بادرت إدارة 
اتب القطرية على المهارات اإلدارية والتقنية. تأسيس أكاديمية عمليات لتدريب موظف: المكبالصندوق 

الصندوق بالفعل بتنفيذ جزء معتبر مما تتطلبه عملية إصالح  قياموسلطت إدارة الصندوق الضوء على 
األمم المتحدة، مثل استخدام الخدمات المشتركة. ومن جهة أخرى، أشير أيضا إلى أن الصندوق يتسم 

 مة األمم المتحدة.ج عمل مختلف عما تقوم به منظو ذبنمو 

ذ األسرع لمرفق استهالل المشروعات، فقد أوضحت إدارة الصندوق بأن هذا الموضوع هو وأما بشأن التنفي -21
االستهالل المبكر  على حثللأحد التزامات التجديد الحادي عشر للموارد، وأن الغرض هو إيجاد وسيلة 

الوقت الحال:، فإن إدارة الصندوق تنظر ف:  :للعمليات قبل أن يصادق عليها فعليا المجلس التنفيذي. وف
 خيارين، وسوف تقترح إحدهما ك: يصادق عليه المجلس التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول.

 ف: وقت أبكر للسماح لهم بالوقت الكاف: الستعراضها. كذلك طلب ممثلو الدول األعضاء نشر الوثائق  -22

 )أ( من جدول األعمال( 3تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها المائة )البند  -جيم  
بالتقرير الشفه: الذي أدلى به رئيس لجنة التقييم عن دورتها المائة الت: عقدت بتاريخ  المجلس علما أحاط -23

، وقد EB 2018/123/R.2ويستند هذا التقرير إلى محاضر الدورة الواردة ف: الوثيقة . 2018مارس/أذار  28
وسيناقش هذا الموضوع بصورة أكثر  ،سلط الضوء على مناقاشات اللجنة بشأن كيفية تعزيز دورها التيسيري

 تفصيال ف: المعكتف الرابع للمجلس.
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القطرية  اتاالستراتيجيتقييم للبرنامج القطري و برامج الفرص االستراتيجية القطرية و  -دال
 1األعمال( من جدول 4و )باء( 3)البندان 

 
 أفريقيا الشرقية والجنوبية (أ )

 موزامبيق  

المجلس عند استعراض برنامج الفرص االستراتيجية لموزامبيق، بأن وجود تحليل أكثر تفصيال ألزمة  قال -24
الديون ف: البالد وللوضع االقتصادي فيها سيكون مفيدا. ومع ذلك اعترف المجلس بالروابط الواضحة بين 

تراتيجية القطرية بأن مشروع تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لموزامبيق، وبرنامج الفرص االس
، تدفق المعلومات من التقييم إلى االستراتيجيةل عن الممارسة الجيدةيشكل مثاال التمويل الريف: المقترح إنما 

وبالتال: إلى تصميم المشروعات. كذلك أشار المجلس أيضا إلى أهمية االستهداف، بما ف: ذلك إيالء 
يجاد شراكة أقوى مع االهتمام بالسكان من ذوي اإلعاقات، وا لحاجة لتيسير الوصول إلى التمويل الريف: وا 

 الجهات الفاعلة من القطاع الخاص ف: البرنامج القطري.

 أفريقيا الغربية والوسطى (ب )

، وبرنامج الفرص 2022-2018للفترة  بنناستعرض المجلس التنفيذي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ل -22
لهاتين  هولدى التعبير عن إجماع المجلس تقدير . 2024-2018للفترة  لموريتانيااالستراتيجية القطرية 

مارس/أذار،  13الوثيقتين، أكد أعضاء المجلس أيضا على صلة الندوة غير الرسمية الت: عقدت  بتاريخ 
 والت: وفرت الفرصة لمناقشة معمقة وبناءة بين األعضاء واإلدارة عن هذين البرنامجين. كذلك فقد رحب
أعضاء المجلس أيضا بتوفير وثائق لهذه الندوة ف: الوقت المناسب. أما التعليقات المخصوصة لكل من 

 هذين البرنامجين فترد أدناه.

  

                                           
1

بعد المائة الستعراض برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع ما يتعلق به من تقييمات  الثامنةعلى الطلب المقدم أثناء الدورة  بناءً  
لت: جرى للبرامج واالستراتيجيات القطرية، إن وجدت، بقيام مكتب التقييم باإلدالء بتعليقاته على برامج الفرص االستراتيجية القطرية للبلدان ا

 تقييم لبرامجها واستراتيجياتها القطرية.

 المخرجات: 

استعرض المجلس التنفيذي برامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية موزامبيق 
(EB  2018/123/R.4( ولجمهورية بنن ،)EB 2018/123/R.5 وجمهورية موريتانيا ،)

(. وفيما يتعلق EB 2018/123/R.7(، وجمهورية قيرغيزستان )EB 2018/123/R.6اإلسالمية )
ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية موزامبيق، نظر المجلس أيضا ف: تقييم البرنامج 

( وتعليقات مكتب التقييم المستقل EB 2018/123/R.3القطري واالستراتيجية القطرية ذات الصلة )
 (. ويرد موجز لمناقشاتEB 2018/123/R.4/Add.1على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية )

 .هذه البنود فيما يل:
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 بنن  (1)

( تعزيز شراكته مع المشروعات 1أن يقوم الصندوق بما يل:: ) اقترح ممثلو الدول األعضاء ف: المجلس -22
وبخاصة مشروع األرز الذي ينفذه مركز األرز ف: أفريقيا ف: بنن؛ الت: تمولها الجهات المانحة الثنائية، 

( االستفادة من المكسب الديموغراف: الذي يوفره الشباب، والذين يشكلون حوال: نصف السكان، من خالل 2)
( تعزيز األثر على التمويل الصغري واالنخراط أكثر ف: حوار 3ف: أنشطة المشروعات؛ ) مإشراكه

( تعزيز عالقة الصندوق مع حكومة بنن وزيادة الدعم المقدم 4وضوح صورة الصندوق؛ ) السياسات لزيادة
 إلى القطاع الزراع:.

 موريتانيا  (2)

ف: بيان مشترك، أشارت القائمة جيم بامتنان لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا الذي يعتبر مثاال  -22
التطرق بصورة منتظمة ومعتبرة ألثار تغير  جيدا للميزة النسبية لتدخالت الصندوق ف: سياق تم ضمنه

. إضافة ألهداف التنمية المستدامة 2030 المناخ. واعتبرت األهداف االستراتيجية المحددة متماشية مع خطة 
البرنامج مع أولويات الحكومة والدعم الذي يقدمه الصندوق لجهود التنمية ف: موريتانيا  يتواءمإلى ذلك، 

. وأوصت القائمة جيم بإنشاء نظام مالئم  للرصد والتقييم إلستقاء الدروس المستفادة الستئصال الفقر الريف:
 .تعاون قوي بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: ألغراض تقاسم المعرفة واالنتشاربو 

 وأوروبا الشرق األدنى وشمال أفريقيا (ج )

 قيرغيزستان

لقيرغيزستان. وأثناء توفيرهم  المستند إلى النتائج رحب المجلس ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية -28
على الجودة  ممثلو الدول األعضاءللتعليقات البناءة، الت: لقيت ترحيبا من جانب اإلدارة، أثنى أعضاء 

 .2022-2012 العالية للتقرير وعلى اتساقه مع األولويات اإلنمائية للحكومة واإلطار االستراتيج: للصندوق

سيق مع الجهات المانحة ووضع الخرائط، ال نص، أكد بعض األعضاء على أهمية التوعلى وجه الخصو  -22
نما أيضا على المستوى المحل: ، مع تركيز أقوى على األمن الغذائ: على المستوى المركزي فحسب، وا 

 د.لالب بين أقاليموالتغذية، وردم الفجوات اإلنمائية 

إضاف: على تفتت األراض:، أوضحت إدارة الصندوق بأنه  زيواستجابة لما اقترحه أحد األعضاء بإيالء ترك -30
قطاع الفرع: لمحاصيل البستنة، إال أنه غير هام اللنظام الزراعة ف:  ة هذا الموضوعوعلى الرغم من أهمي

وتم تشجيع  بالنسبة لنظم زراعة األراض: الرعوية، والت: تشكل مجال التركيز الحصري لهذا البرنامج.
الصندوق على توسيع نطاق اإلنجازات الناجحة للمشروع االبتكاري للتمكين االقتصادي للنساء الريفيات 

ف: قيرغيزستان بالتعاون  حاليا والذي ينفذ ،باستخدام نهج نظم تعلم العمل بشأن قضايا التمايز بين الجنسين
 وبرنامج األغذية العالم:. مع منظمة األغذية والزراعة وهيئة األمم المتحدة للمرأة

جودة، القائمة جيم، عبر ممثل مصر ف: المجلس التنفيذي عن رضاه الكامل على الوأخيرا، وبالبناية عن  -31
 محتوى والتوجهات االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لقيرغيزستان.الو 
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من  5فيذي للنظر فيها )البند اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التن  -هاء
 جدول األعمال(

 
 أفريقيا الشرقية والجنوبية  (أ )

 مشروع تمويل المشروعات الريفية  :موزامبيق  (1)

المجلس التنفيذي ف: مقترح مشروع تمويل المشروعات الريفية واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، كما  نظر -32
، وأحاط علما بالتقدير األخير الذي أجراه صندوق EB 2018/123/R.8+Add.1+Sup.1هو وارد ف: الوثيقة 

ضعية المعاناة من إجهاد و وضعية إجهاد الديون ف: موزامبيق من "معتدلة" إلى "النقد الدول: الذي عدل فيه 
" والشواغل ذات الصلة الت: أثارها بعض أعضاء المجلس. ونتيجة لذلك، صادق المجلس على اقتراح الديون

ق على إدارة الصندوق بتعديل الشروط اإلقراضية المطبقة على برنامج تمويل المشروعات الريفية ف: موزامبي
بموجب إطار القدرة على  حةبالمائة من 50و بالمائة قروض بشروط تيسيرية للغاية 50ئ: من أساس استثنا

 بالمائة. 100القدرة على تحمل الديون بما يعادل إطار تحمل الديون، إلى  منحة بموجب 

األصلية المتفاوض بشأنها ونظرا لتغير شروط التمويل، تم أثناء الدورة أيضا توزيع نسخة من اتفاقية التمويل  -33
 بالمائة. 100وقبول حكومة موزامبيق الالحق بمنحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون بما يعادل 

 وبالتال: تبنى المجلس القرار التال:: -34

قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية موزامبيق منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون تعادل قيمتها 
دوالر أمريك:(، على أن تخضع ألية شروط  22 100 000مليونا ومائة ألف دوالر أمريك: ) ن وستينياثن

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

 المشروع الوطني لزيت النخيل :أوغندا (2)

، مشيرا إلى التغييرات EB 2018/123/R.9/Add.1نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -32
وتبنى المجلس القرارات  والمعلومات اإلضافية المدخلة استنادا إلى التعليقات الت: أدلى بها األعضاء.

 التالية:

خمسة وسبعين أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أوغندا قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته  قـرر:
دوالر أمريك:(، وأن يخضع ألية شروط وأحكام  75 820 000دوالر أمريك: )وثمانمائة وعشرين ألف  امليون

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

دوالر وعشرة آالف  نمليون ومائتيأن يقدم الصندوق إلى جمهورية أوغندا منحة تعادل قيمتها  وقرر أيضا:
، وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: أمريك:(دوالر  1 210 000أمريك: )

 للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

 المخرج:
صادق المجلس التنفيذي على تسعة مقترحات لمشروعات/برامج. وسيتم نشر موجز لمقترح المشروعات 

 .EB 2018/123/INF.8والبرامج، يتضمن تفصيال عن المناقشات الت: أجراها المجلس ف: الوثيقة 
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: أنه لن يتم االستثمار ف: أية تنمية لزراعة نخيل الزيت ف: أي مركز ما لم يتم إجراء تقدير وقرر أيضا
 120جلس التنفيذي وعلى جمهور العامة لفترة لألثر البيئ: واالجتماع: لمثل هذا النشاط، وعرضه على الم

يوما، على أن ال يعترض على مثل هذا التقدير أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي خالل هذه الفترة. 
وف: حال اعترض أحد األعضاء ف: المجلس التنفيذي على تقدير األثر البيئ: واالجتماع: فسيحال األمر 

قة عليه ف: دورة الحقة، ولن يتم السماح بهذا االستثمار ما لم يوافق عليه برمته إلى المجلس التنفيذي للمواف
المجلس التنفيذي. ولن يطبق هذا القيد على النفقات المخصصة لألنشطة التمهيدية ذات الصلة بمثل هذه 

 االستثمارات، مثل دون االقتصار على تقدير األثر البيئ: واالجتماع:.

سبانيا والسويد والواليات المتحدةوأشار المجلس إلى امتناع ممثل -32 عن التصويت على  األمريكية : الدانمارك وا 
لواليات ل وبالنسبة، هذا المشروع، بسبب الشواغل الباقية المتعلقة باإلجراءات الحمائية االجتماعية والبيئية

الفئة ألف. كذلك المتحدة األمريكية. بسبب واليتها التشريعية المتعلقة بالمشروعات المصنفة على أنها من 
 أحاط المجلس علما أيضا بالتعليقات الت: نقلها ممثل إيطاليا بالنيابة عن النمسا.

 أفريقيا الغربية والوسطى (ب )

 مشروع الزراعة األسرية والصمود واألسواق في غينيا العليا والمتوسطة :غينيا (1)

كما هو وارد ف: الوثيقة  ،نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها -32
EB 2018/123/R.10+Sup.1:وتبنى القرارين التاليين ، 

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية غينيا قرضا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته خمسة عشر مليونًا 
دوالر أمريك:(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام  12 420 000وأربعمائة وخمسين ألف دوالر أمريك: )

 أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.
قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية غينيا منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون تعادل قيمتها 

دوالر أمريك:(، على أن تخضع  12 420 000أمريك: ) خمسة عشر مليونًا وأربعمائة وخمسين ألف دوالر
 ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

 مالي: مشروع التمويل الشمولي في سالسل القيمة الزراعية (2)

، مع اتفاقية EB 2018/123/R.11+Add.1+Sup.1ر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة ظن -38
 التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق على التمويل المقترح بالشروط الواردة ف: القرارين التاليين:

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مال: قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته خمسة عشرة مليونا 
وحدة حقوق سحب خاصة( على أن  12 220 000ن ألف وحدة حقوق سحب خاصة )يوسبعمائة وخمس

 يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.
قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مال: منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون تعادل قيمتها 

وحدة حقوق سحب  12 220 000دة حقوق سحب خاصة )ن ألف وحيخمسة عشرة مليونا وسبعمائة وخمس
خاصة( على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة 

 ف: هذه الوثيقة.
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 المرحلة الثانية –السنغال: برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية  (3)

نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها كما هو وارد ف: الوثيقة  -32
EB 2018/123/R.12 + Add.1+Sup.1:وتبنى القرارين التاليين ، 

ن مليونًا يقـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية السنغال قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته أربع
يورو(، بما يعادل ستة وأربعين مليونًا وثالثمائة ألف دوالر أمريك:  40 200 000و )وخمسمائة ألف يور 

دوالر أمريك:(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس:  42 300 000)
 للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

تعادل قيمتها أربعمائة وأربعين ألف يورو  قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية السنغال منحة
دوالر أمريك:(، على أن تخضع ألية  200 000يورو(، بما يعادل خمسمائة ألف دوالر أمريك: ) 440 000)

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

 آسيا والمحيط الهادي (ج )

 افسية الزراعية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرةمشروع التن بنغالديش:  (1)

 ، وتبنى القرارين التاليين: EB 2018/123/R.13نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة   -40

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية بنغالديش الشعبية قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته أربعة 
دوالر أمريك:( على أن يخضع ألية شروط  24 200 000ألف دوالر أمريك: ) وستين مليونا وخمسمائة

 وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة. 
قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية بنغالديش الشعبية منحة تعادل قيمتها مليون: دوالر أمريك: 

مريك:( على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: دوالر أ 2 000 000)
 للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

الصين: مشروع اإلبقاء على الحد من الفقر من خالل تنمية األعمال الزراعية في جنوب  (2)
 شانغكسي

، مع اتفاقية EB 2018/123/R.15+ Add.1 + Sup.1نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -41
 التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق على التمويل المقترح بالشروط الواردة ف: القرار التال::

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الصين الشعبية قرضًا بشروط عادية تعادل قيمته اثنين وسبعين مليون 
دوالر أمريك:(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على  22 000 000دوالر أمريك: )

 نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

الفلبين: مشروع الشراكة الزراعية الصناعية الريفية ألغراض النمو والتنمية  الفلبين:  (3)
 الشمولية

مع  . EB 2018/123/R.16+Add.1 +Sup.1نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة   -42
 وتبنى القرارين التاليين: ،اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها
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قـرر : أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الفلبين قرضا بشروط عادية تعادل قيمته اثنين وستين مليون   
دوالر أمريك:( على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون  22 200 000وتسعمائة ألف دوالر أمريك: )

 مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة. 
قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الفلبين منحة تعادل قيمتها مليونين وخمسمائة ألف دوالر  

شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو  دوالر أمريك:( على أن تخضع ألية 2 200 000أمريك: )
 أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

 وأوروبا الشرق األدنى وشمال أفريقيا (د )

مقترحة من صندوق غزة والضفة الغربية التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمشروع  ةمنح 
 إدارة األراضي والموارد لمواجهة تغير المناخ

 ، وتبنى القرارات التالية:EB 2018/123/R.17/Rev.1نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة   -43

قـرر: أن يقدم صندوق غزة والضفة الغربية التابع للصندوق الدول: للتنمية الزراعية منحًة للسلطة الفلسطينية 
دوالر أمريك:( على أن  4 222 000أمريك: )أربعة ماليين وخمسمائة وستة وستين ألف دوالر  تعادل قيمته

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

قـرر أيضا: أن يقدم صندوق غزة والضفة الغربية التابع للصندوق الدول: للتنمية الزراعية منحًة للسلطة 
مليون دوالر أمريك:  وفرها صندوق األوبك للتنمية الدولية تعادل قيمتهاالفلسطينية من المساهمة الت: 

دوالر أمريك:( على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس:  1 000 000)
 للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

 من جدول األعمال( 6المسائل المالية )البند  -واو 
السابع واألربعين بعد المائة والثامن  يهاتقارير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماع)أ( و)ب(   

 واألربعين بعد المائة

 
وأوضح رئيس لجنة الحسابات أن اجتماع اللجنة السابع واألربعين بعد المائة كان اجتماعا إضافيا، تقرر  -44

عقده لمناقشة اإلجراء الرام: إلى تأمين وصول ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي إلى تقارير 
 التقدير المستقل للمخاطر.اإلشراف، واختصاصات موفر المراجعة الداخلية، وميثاق مكتب المراجعة و 

 المخرجات: 
السابع  : اللجنةأحاط المجلس التنفيذي علما بالتقرير الشفه: الذي قدمه رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماع  -1

 كما هو وارد ف: الوثيقتين  ،عين بعد المائة، واستعرض تقرير رئيس اللجنةواألربعين بعد المائة والثامن واألرب
EB 2018/123/R.18  وEB 2018/123/R.19. 

وبناًء على طلب من أحد أعضاء المجلس، وافق مكتب المراجعة واإلشراف على عقد جلسة إحاطة بشأن اإلجراء  -2
 مراجعة الحسابات الداخلية.الخاص بوصول ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس لتقارير 
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وأوجز رئيس اللجنة للمجلس التنفيذي المناقشات الت: عقدت ف: كال االجتماعين. وعلى وجه الخصوص،  -45
ق بإطار القدرة على تحمل الديون، والذي طلب إدراجه على جدول أعمال للفت انتباه المجلس البند المتع

 دورة للمناقشة.ال

تجابة لمالحظة عن العرض المتأخر لتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثامن وباالس -46
واألربعين بعد المائة، أشار رئيس اللجنة إلى األسباب الكامنة وراء ذلك والمتمثلة ف: ضيق الوقت المتاح 

عة الحسابات )الت: لم الحالة، قرب موعد انعقاد اجتماع لجنة مراج وبخاصة ف: هذه لمعالجة هذا التقرير.
لم مما  لموعد انعقاد دورة المجلس التنفيذي (يكن باإلمكان تحريكه نظرا لطبيعة الوثائق الت: ينطوي عليها

، والتغذية احصول على موافقة رئيس اللجنة عليهلعشرة أيام لوضع مسودة التقرير والسع: لبيسمح إال 
عداده  االراجعة من أعضاء اللجنة، واستكماله  باللغات الرسمية األربع للصندوق.وا 

وأثار أحد األعضاء أيضا موضوع حاجة مكتب المراجعة واإلشراف للتعزيز نظرا لزيادة المخاطر الت:  -47
 تفرضها عملية الالمركزية.

بشأن  ارأي مراجع حسابات سنوي تساؤال من إمكانية الحصوب علىأيضا  ممثل: الدول األعضاءوأثار أحد  -48
ألن ذلك من شأنه أن يساعد المجلس على فهم كيفية تطوير الصندوق لبيئة  ،إدارة الضوابط والمخاطر

دارة المخاطر، مما هو حاسم مع تطور الصندوق وتغير نمودجه اإلنمائ: وتطوير إل هنظامو الضوابط 
لية الضوابط الداخلية وأوضح المكتب بأن الصندوق قد أدخل بالفعل رأيا سنويا على فعاحضوره القطري. 

 م ذلك برأي مراجع خارج:.ودعّ  ،وهو جزء فرع: من جملة الضوابط اإلجمالية ،على اإلبالغ المال:
وبالنسبة للرأي الشامل عن الضوابط الداخلية، يحتاج المكتب ألن ينسق آليات التوسيع والتقدير، وعملية 

 وربما مع مراجع حسابات خارج:. ،إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية مع إدارة الصندوق

، أحاط المجلس علما بمحتوى ومستوى تفصيل التقارير الت: ترفعها اللجنة إلى المجلس، األمر الذي اوأخير  -49
سيناقش أثناء معتكف المجلس التنفيذي ف: سياق مناقشات أوسع لفعالية للجان الفرعية التابعة للهيئات 

 الرئاسية ف: الصندوق.

 2017ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  )ج( 

 

 المخرج: 
: الت، EB 2018/123/R.20التوصية بالموافقة كما هو وارد ف: الوثيقة  التنفيذي المجلساعتمد 

 31 بتاريخ للصندوق الموحدة المالية القوائم ووافق على عرضصادقت عليها لجنة مراجعات الحسابات 
 على المستقل الخارج: المراجع وشهادة اإلدارة تصديق تقرير ذلك ف: بما 2017 األول كانون/ديسمبر
الدورة الثانية واألربعين لمجلس المحافظين ف:  على المال: اإلبالغ على الداخلية الضوابط فعالية

 .للموافقة 2012فبراير/شباط 
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 تعديل ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق  )د( 

 
  2018لعام  في الصندوق احتياجات السحب التاسع والثالثين من مساهمات الدول األعضاء )ه( 

 
 اختصاصات الجهة الموفرة للتقدير المستقل للمخاطر المالية التقدير المستقل للمخاطر المالية:  )و( 

 
وتساءل أعضاء المجلس فيما لو كان التقدير سيتطرق للمخاطر ذات الصلة باالقتراض من األسواق. وقال  -50

االقتراض من األسواق بصورة منفصلة عن تبعات بأنه يتعقد بوجوب النظر ف: تبعات أحد األعضاء، 
دراسة الجدوى الخاصة أن األنماط األخرى من االقتراض. وأوضحت إدارة الصندوق بأنه وعلى الرغم من 

ف:  غط:باالقتراض من األسواق لم تذكر بصورة صريحة ف: االختصاصات، إال أن هذا الموضوع قد 
 ى مع قواعد التوريد ف: األمم المتحدة.الذي صدر بما يتماشطلب استدراج العروض، 

حافظة الصندوق، بما ف: ذلك ف: مكونات المالية الألدوات و لوباإلشارة إلى أهمية اتباع نهج متكامل وشامل  -51
االقتراض والتمويل المشترك الدول: والمحل: والتمويل، ورد طلب بإدراج الدروس المستفادة ومكاسب الكفاءة 

 متوقع من هذا التقدير.حتى تاريخه ف: المخرج ال

 قبلمن  -أدرج تحت عنوان المخاطر األخالقيةقد وأشار أحد األعضاء إلى أن خطر الفساد والتدليس  -52
ربما يجب أن يشكل جزءا أكثر  أنه وقال -الخسائر المالية، وسرقة األصول وغيرها من أشكال التدليس

مجلس االنتباه إلى المخاطر خالل تنفيذ مركزية ف: تقدير المخاطر المالية. كما لفت عضو آخر ف: ال
على سمعة  هذا الموضوع باعتباره يشكل خطراالزبائن، واقترح النظر ف:  محاباة بعضالعمليات مثل 

 الصندوق.

 المخرج: 
، أكد التعديالت المدخلة EB 2018/123/R.21/Rev.1المجلس التنفيذي الوثيقة  بعد أن استعرض

 على ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق

 المخرجات: 
 والالئحة الزراعية، للتنمية الدول: الصندوق إنشاء اتفاقية من 4 المادة من( ج)5 للبند وفقاً  -1 

 من على سحب الرصيد المتبق: التنفيذي، المجلس وافق للصندوق، المالية اللوائح من الخامسة
 المبرمة االتفاقيات عليه تنص حسبما أو ،2018 مارس/آذار ف: للموارد العاشر التجديد مساهمات

 .2018 لعام والمنح القروض مصروفات لتغطية اإلفرادية، األعضاء الدول مع
، وال يشملها السحب من 2018طى أي مبالغ أخرى مطلوبة الحتياجات الصرف ف: عام وستغ -2

التنفيذي رئيس الصندوق يفوض المجلس و  .هذه المساهمات، من األصول السائلة للصندوق
 .بالعمل وفقا لهذا القرار

 المخرج: 
، أحاط المجلس التنفيذي علما باختصاصات التقدير EB 2018/123/R.23أن استعرض الوثيقة  بعد

 للمخاطر المالية، والذي سيركز على المخاطر ذات الصلة بالعمليات المالية.الشامل المستقل 
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. أما مجاالت المخاطر المالية وأوضحت إدارة الصندوق بأن المخاطر المالية ه: تلك المتعلقة بالكشوفات -53
نما ا  الخاص بإدارة المخاطر المؤسسية. تقديراللتشغيلية، فستغطى أيضا ف: األخرى غير المالية وا 

وقال عضو آخر بأن المناقشات المستقبلية المتمحورة حول النمودج المال: الناشئ للصندوق، يجب أن تأخذ  -54
 والمقايضاتبعين االعتبار جملة من القضايا، بما ف: ذلك تلك ذات الصلة بالحوكمة، وتخصيص الموارد 

 راتيجية.االست

اإلطار الزمني الستعراض وتحديث وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق الذي يغطي  )ز( 
 المخاطر المالية والتشغيلية واالستراتيجية 

 
بالمنهجية المدرجة ف: اإلطار الزمن:، من خالل إيضاح أن  ةتعلقالمسئلة لألإدارة الصندوق  تواستجاب -55

الشاملة األخرى، الت: تغط: مجاالت مخاطر  ةمخاطر التشغيليالاإلطار الزمن: يفرق بين المخاطر المالية و 
التشغيل: إلحراز النتائج  التميزوقد أدرج كل من إطار االنتقال وعملية  ؛غير المالية والمخاطر المالية جزئيا

مثل عملية  مجال التشغيل: الشامل، نظرا ألن إطار االنتقال يتسم بنطاق عريض يضم قضايا ماليةالتحت 
على الرغم من أنه أيضا يتسم بتبعات  ،على اإليصال والنتائج كزالتميز التشغيل: إلحراز النتائج، وهو ير 

 مالية.

تقدير اللذكر الوحيد لالقتراض من األسواق تحت استعراض النتائج و وأشار أحد أعضاء المجلس إلى ا -56
وأوضحت إدارة المستقل للمخاطر المالية المخطط له لدورة المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول. 

الصندوق بأنه وقبل اتخاذ أي قرار بشأن االقتراض من األسواق، يتوجب على الصندوق أن يجري عدة 
بالفعل، لإلعداد لعملية التصنيف االئتمان:. ولهذا فإن الصندوق البد وأن يستنير بجميع  أنشطة بعضها جار  

 عناصر المخاطر قبل اتخاذ أي قرار بشأن هذه العملية.

وباالستجابة لتساؤل حول التقدير المستمر لمراجع: الحسابات الخارجيين للمعايير الدولية لإلبالغ المال:،  -57
أن المراجعين الخارجيين سوف يستمرون ف: مراجعة الحسابات باالمتثال لجميع أكدت إدارة الصندوق على 

، وسيقومون بإجراء جميع المعايير الدولية لإلبالغ المال: على أساس سنوي كجزء من المراجعة السنوية
طبق المعيار الدول: التاسع حول إجراءات المراجعة بشأن أي معايير محددة أخرى. فعلى سبيل المثال، 

لدعم  Moody's Analytics، وقد استعان الصندوق بمؤسسة 2018إلبالغ المال: بشأن األدوات المالية عام ا
خارجيين لضمان امتثال الصندوق الكامل للمعايير الحسابات الالتنفيذ، وهو يعمل بصورة وثيقة مع مراجع: 

ضمانات اإلجمالية للالصندوق توفير ذلك األمر المهنية قبل إجراء مراجعة الحسابات ف: نهاية العام. ويدعم 
دارة المخاطر.  بشان الضوابط وا 

رض التقييم المؤسس: للهيكلية د عيحصل المجلس على فهم أفضل للمواضيع الت: ستناقش بعمق بعوس -58
 ستعراض المال: المستقل ف: ديسمبر/كانون األول.الالمالية للصندوق ف: سبتمبر/أيلول، وبعد عرض ا

 المخرج:  
، أحاط المجلس التنفيذي علما بالمعلومات EB 2018/123/R.24د أن استعرض الوثيقة بع

 المتوفرة فيها.
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عندئد  يقرر المجلسسراجعة الحسابات أيضا بتوصيات بعد استعراضها لهذا التقييم، و وربما تتقدم لجنة م
 إدارة الصندوق بتنفيذها. تفويض

كذلك أكدت إدارة الصندوق على أن التقييم المستقل للمخاطر االستراتيجية والتشغيلية سيشمل أيضا تحليال  -59
 لدورة المشروعات ومخاطر المشروعات.

 تقرير عن وضع المساهمات في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق    )ح(

 
ج الشمول: للصندوق فيما يتعلق بتعميم قضايا المناخ، باعتباره وطلب أحد األعضاء معلومات عن النه -60

التزاما من التزامات التجديد الحادي عشر للموارد، وكيف يمكن للصندوق أن يضمن نهجا متكامال للمناخ 
عن الموارد المالية الت: ستستخدم  ات إضافية، وعلى ضوء عملية الالمركزية، طلبت إيضاحوالبيئة. كذلك

 .لتعميم قضايا المناخ

وأن عملية الالمركزية  ،وأوضحت اإلدارة بأن الصندوق يستثمر موارده األساسية ف: تعميم قضايا المناخ -61
 ةف: أقاليم العمليات الخمسأقرب لزبائن الصندوق وللحكومات،  استمكن موظف: الصندوق من أن يغدو 

صندوق أيضا يدرج ف: جميع تقارير اإلشراف، نظاما للتتبع من شأنه أن يضمن أخذ . كذلك فإن البأسرها
اعتبارات البيئة والمناخ ف: الحسبان ف: الوقت المالئم. ومن شأن ذلك أن يسمح للصندوق بالتأقلم بصورة 

 لبيئة خالل مرحلة التنفيذ.لتغيرات الت: تطرأ ف: امع اسريعة 

ادة الت: طرأت على تعهدات بلدانهم ف: التجديد الحادي عشر لموارد وقد استذكر بعض الممثلين الزي  -62
بالقيام بذلك ف: الوقت الصندوق، وشجعوا بشدة الدول األعضاء األخرى الت: لم تعلن عن تعهداتها بعد 

مليار دوالر أمريك:. وأشارت إلى بذل  1.2المناسب، بهدف ضمان الوصول إلى المستوى المستهدف وقدره 
 الممكنة لتحقيق الهدف الموضوع. كل الجهود

األثر المالي ألصول القروض وصافي رسوم الخدمة المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ إطار  -زاي 
 من جدول األعمال( 17القدرة على تحمل الديون )البند 

 

 المخرج: 
حول وضع  EB 2018/123/R.25المجلس التنفيذي علما بالمعلومات الواردة ف: الوثيقة  أحاط

 المساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وتم توفير تحديث شفه:.

 المخرج: 
والذي طلب ممثل إيطاليا  EB 2018/123/R.36أحاط المجلس التنفيذي بالتقرير الوارد ف: الوثيقة  1

 إدراجه للمناقشة.
 ةهذا الموضوع مع إضافة موضوع مبادر  بشأنواتفق على أن تعقد إدارة الصندوق ندوة غير رسمية  2

تعزيز االستدامة المالية طويلة  يةديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وذلك بغرض النظر ف: كيف
 األمد للصندوق على أكمل وجه.
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عالوة على األثر  ،وأحاط علما باألثر المال: والسيناريوهات المعروضة ف: التقرير ،جلس بالمناقشةرحب الم -63
 صندوق.ف: اللتطبيق إطار القدرة على تحمل الديون على برنامج القروض والمنح  المحتملالسلب: 

 من اإلدارة مايل:: وطلبواوأحاط أعضاء المجلس علما بالسيناريوهات المعروضة  -64

  ف: التقدير اإلجمال: للمخاطر وهو التقدير الذي سيجريه  إطار القدرة على تحمل الديونإدراج
 .2018الصندوق بحلول نهاية عام 

 والتثبت مما تفعله المؤسسات المالية الدولية األخرى  ،دراسة واقتراح خيارات حول السبل البديلة إعداد
 إطار القدرة على تحمل الديون. تإلدارة وتنفيذ آليا

تعيين أعضاء اللجان الفرعية التابعة للهيئات الرئاسية للمجلس التنفيذي في الصندوق   -حاء
 من جدول األعمال( 9)البند 

 
 

من جدول األعمال( )أ( تواريخ  8)البند  الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق -طاء
)ب( تواريخ الزيارة  2019الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لجمهورية الكاميرون عام 

 2020القطرية للمجلس التنفيذي لجمهورية الكاميرون عام 

 
ضاء ف: وقال أحد أعضاء المجلس أنه، وف: حين أنه يرحب بمشاركة أعضاء المجلس ممنهم ليسوا أع -65

 جميع القوائم عددا متساويا من المشاركين. ةلجنة التقييم ف: هذه الزيارات الميدانية، إال أنه اقترح أن تسمي

 بالدعم ألنها تروج للتدوير اإلقليم:. 2020حضيت الوجهة المقترحة لعام  -66

 المخرجات: 
من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي، وافق المجلس التنفيذي على تعيين  1-11تماشيا مع المادة  1

األعضاء ف: اللجان التالية: )أ( لجنة مراجعة الحسابات؛ )ب( لجنة التقييم؛ )ج( مجموعة العمل 
 المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء.

لعمل المعنية بإطار االنتقال ف: عالوة على ذلك، صادق المجلس أيضا على تعيين أعضاء مجموعة ا 2
 الصندوق رهنا بالمصادقة على اختصاصاتها.

وسيمتد تعيين أعضاء هذه اللجان ومجموعات العمل المعينين لمدة ثالث سنوات تنته: ف: أبريل/نيسان  3
2021. 

 المخرجات: 
 .2020صادق المجلس التنفيذي على أن تكون مصر ه: الوجهة المقترحة للزيارة القطرية لعام  1
أيضا على أن يتشاور مكتب سكرتير الصندوق مع المنسقين واألصدقاء كذلك وافق المجلس التنفيذي  2

، وبناءا عليه سيقرر الصندوق التواريخ الدقيقة عن 2012عن تواريخ زيارة جمهورية الكاميرون لعام 
 طريق التصويت بالمراسلة.
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التاريخ المقترح لزيارة وأوضح ممثل الكاميرون بأنه ونظرا للعطل الوطنية وغيرها من األحداث الهامة، فإن  -67
جمهورية الكاميرون قد ال يكون أفضل الخيارات لتنظيم هذه الزيارة. وسوف يعود مكتب سكرتير الصندوق 
للمجلس بهذا الشأن وذلك ربما سيكون من خالل طلب التصويت بالمراسلة، بعد التشاور مع المنسقين 

 واألصدقاء.

وبيا على ضوء التطورات السياسية األخيرة والوضع األمن:. وأعلم وكان هناك تساؤل حول الزيارة القادمة إلثي -68
مكتب السكرتير المجلس بأن الوضع مستقر، وأنه وبناءا على توصية مكتب األمن ف: األمم المتحدة، فإن 
ضافة إلى ذلك، فإن أعضاء المجلس الذين يصومون شهر  هذه الزيارة ستجري كما هو مخطط له. وا 

 .الزيارة لن تشكل مشكلة بالنسبة لمشاركتهم فيها رمضان أكدوا بأن هذه

 من جدول األعمال( 10مسائل أخرى )البند  -ياء 
 تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن السن اإللزامية إلنهاء الخدمة )ب( 

عقد المجلس المجلس التنفيذي جلسة مغلقة للنظر ف: البند الفرع: الخاص بتنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن  -69
 اإللزامية إلنهاء الخدمة. وسوف ترد المناقشات الت: وردت تحت هذا البند ف: وثيقة منفصلة. السن

وضع وتحديث نهج الصندوق بشأن التطرق الستراتيجية األمين العام لألمم المتحدة لتحسين  )أ( 
  استجابة األمم المتحدة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

 
أطلقها الصندوق مؤخرا بشأن منع  ت:رحب المجلس التنفيذي بالتحديث الوارد وأشار إلى السياسة ال -70

عرضت على المجلس كوثيقة  الت:واالستجابة للتحرش الجنس: واالستغالل الجنس: واالنتهاك الجنس: 
مرجعية. وأحاط المجلس علما باإلجراءات المفصلة الت: سيتخذها الصندوق كجزء من استراتيجية األمم 

واالنتهاك الجنس:، وأحاط المجلس علما  الجنس: لالمتحدة لمنع واالستجابة للتحرش الجنس: واالستغال
أيضا بأن والية فريق المهام الخاص بهذا الموضوع تتضمن كل من التحرش الجنس: واالستغالل واالنتهاك 

 .أيضا ينالجنسي

وأكد على أهمية التزام  ،ومن خالل بيان ألق: نيابة عن القوائم الثالث، شكر المجلس إدارة الصندوق -71
الصندوق بعدم التسامح إطالقا مع أي شكل من أشكال التحرش. ورحب المجلس التنفيذي بالخطوات 
المتخذة لتعزيز إجراءات منع االستغالل الجنس: واالستجابة له بما ف: ذلك قنوات اإلبالغ، وبخاصة بالنظر 

جراءات لالمركزية الصندوق، وأكد على أهمية إدراج التزامات و  لمخاطر ذات الصلة باالستغالل اتخفيف لا 
 عمليات والمشروعات الت: يمولها الصندوق.الالجنس: واالنتهاك الجنس: ف: جميع 

المستفيدين من  خذها الصندوق لحمايةيتوتوفرت إيضاحات للمجلس التنفيذي بشأن اإلجراءات الت: س -72
. ولهذه الغاية، ستتضمن تقديرات ينهاك الجنسيمشروعاته وبرامجه من التحرش الجنس: واالستغالل واالنت

 المخرجات: 
نظر المجلس التنفيذي ف: وضع وتحديث نهج الصندوق بشأن التطرق الستراتيجية األمين العام 
لألمم المتحدة لتحسين استجابة األمم المتحدة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين، كما هو وارد ف: 

 .EB 2018/123/R.39الوثيقة 
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المخاطر البيئية االجتماعية والمناخية تقديرا لمخاطر التحرش الجنس: واالستغالل الجنس: والقضايا ذات 
جراءات حماية  الصلة بها ف: جميع بعثات اإلشراف ودعم التنفيذ. وباإلضافة إلى قنوات اإلبالغ الحالية وا 

ضا آلية تقديم الشكاوى الخاصة بإجراءات التقدير البيئ: والمناخ: واالجتماع: كقناة المبلغين، ستستخدم أي
مثل هذه الشكاوى، وسوف توجه هذه الشكاوى مباشرة لمكتب  الراغبين بتقديم لمستفيدينلإبالغ إضافية 

ندوق الشؤون األخالقية ف: الصندوق. وأشارت إدارة الصندوق إلى أن شعبة االتصاالت ترصد موقع الص
 الوصول إلى آليات اإلبالغ. سهولةلضمان 

يتطلب التزام شركاء  األمر الذي وهو ،ويعتبر حماية ودعم المستفيدين تحد  كبير بالنسبة لجميع المنظمات -73
إدراج التعابير  لمستويات. وبهذا الصدد، فإن السياسة ترتئ:الصندوق وأصحاب المصلحة فيه على جميع ا

ف: اتفاقيات  ينالجنسيواالنتهاك لخاصة بالتحرش الجنس: واالستغالل والمصطلحات المستخدمة وا
الصندوق، وسيتم تشجيع جميع الدول األعضاء على إدراج أحكام مشابهة ف: عقودهم مع أي أطراف ثالثة 

 أو مع الموردين.

المجلس اإلبالغ عن هذه القضايا، شجع  دحماية عنالب فيها وبهدف تعزيز بيئة بحيث يشعر ضحايا التحرش -74
 مازالتبين جميع موظفيه للمساعدة على تحديد المجاالت الت:  مغفلالتنفيذي الصندوق على إجراء مسح 

 لتحسين.لبحاجة 

تزام بهذا الشأن الوارد ف: التزامات التجديد الحادي عشر للموارد مع الويتطلع المجلس التنفيذي إليصال  -75
مم المتحدة األمين العام لألالستراتيجية لابة الصندوق نهاية هذا العام، وذلك بإعداد خطة عمل حول استج

 ستجابة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين.االلتحسين 

من جدول  7اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال في الصندوق )البند  -كاف 
 األعمال(

 
اتفاق ف: اآلراء  إلىمجموعة العمل  وصولوف: بيان مشترك، أشارت القائمة جيم إلى الحاجة لضمان  -76

بشأن القضايا المختلفة ف: إطار االنتقال من خالل عملية مشاورات واسعة النطاق مع جميع الدول 
أن تتوجه مداوالت  وبوجوب ،المجلس التنفيذي بما ف: ذلك الدول غير العضوة ف: ،األعضاء ف: الصندوق

، االنتقالوفيما يتعلق بموضوع  لصندوق.مجموعة العمل هذه أيضا باتفاقية إنشاء الصندوق ومبدأ عمومية ا

 المخرج: 
وورقة قاعة االجتماعات الت: تتضمن بعض  EB 2018/123/R.26استعراض الوثيقة  بعد 1

عادة  أخرى ف: بعض المقاطع لشطب اإلشارة إلى مرحلة تالية،  ضياغةالتعديالت اإلضافية وا 
كما تمت مناقشته ف: الدورة. صادق المجلس التنفيذي على اختصاصات مجموعة العمل المعنية 

 بإطار االنتقال ف: الصندوق.
ف: المرحلة الثانية، الت: ستنته: بحلول  سيجريعمل الذي وتحدد هذه االختصاصات نطاق ال 2

، بحيث يكون هذا اإلطار جاهزا مع بداية فترة التجديد الحادي عشر 2018ديسمبر/كانون األول 
 لموارد الصندوق.
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أن يكون على أساس طوع:، مع احتمالية االنتقال العكس: ف: حال تغيرت  وجوبأكدت القائمة جيم على 
 هنالك حاجة لتسعير تنافس: للقروض الجتذاب المقترضين, الظروف. عالوة على ذلك،

اإلطار ف: اختصاصات المجموعة، كما وأحاط المجلس علما بشطب أي إشارة إلى مرحلة ثالثة من هذا  -77
 على النحو التال:: 8إعادة صياغة الفقرة  ف:انعكس 

مجموعة العمل بغية توفير التوجيه االستراتيج: للمجلس  مناقشات استكمال المرحلة الثانية، ستستمر "عند
( الت: صادق EB 2017/122/R.34/Rev.1التنفيذي لمناقشة البنود الت: ستدرج ف: نهج إطار االنتقال )

، والت: قد ال تغطيها المرحلة األولى والثانية بسبب 2017عليه المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول 
 "احتياجها إلطار زمن: أطول.

نهاية ال تصبح عملية تتسم بوأشار بعض األعضاء إلى أهمية إدراج إطار زمن: لمناقشات مجموعة العمل،  -78
كما وافق ، 8إضافة إلى إعادة صياغة الفقرة  يهاوضوع، وافق المجلس علمفتوحة. وبعد مناقشة هذا الم

 :10اعتبارها الفقرة بأن تتضمن الوثيقة  أيضا على

مسودة إلطار  2018يسمبر/كانون األول المجلس التنفيذي ف: د على"ستعرض مجموعة العمل 
كذلك فإنها ستوفر للمجلس  للمصادقة عليه. 8االنتقال ومقترحات عن كيفية المض: به بموجب الفقرة 

 "أيضا محاضر اجتماعاتها وسيتم االتفاق ضمن مجموعة العمل على المخرجات األخرى.

كبير من العمل ف: مدة  قراراً وأشار المجلس التنفيذي إلى أن اختصاصات المجموعة طموحة، وتتطلب منها  -79
ة هذه المجموعة قبل اجتماعها تم حل بعض القضايا مثل رئاسيزمنية محدودة، ولكنه حث أيضا على أن 

األول. إال أن بعض األعضاء أكدوا على الحاجة لضمان مشاورات واسعة والوصول إلى اتفاق ف: اآلراء 
 حول جميع مظاهر إطار االنتقال هذا.

 .EB 2018/123/R.26/Rev.1وسيتم تعديل االختصاصات ونشرها ف: الوثيقة  -80

 اختتام الدورة -ثالثا 
دارة الصندوق ف: مناقشة قضايا معقدة والوصول  عبر رئيس الصندوق -81 عن تقديره للتعاون بين المجلس وا 

إلى اتفاق ف: اآلراء بشأنها. وأشار إلى أن معتكف المجلس التنفيذي التال: سيكون بمثابة فرصة جيدة 
دارة الصندوق.  لتعزيز عالقة العمل اإليجابية بين ممثل: الدول األعضاء ف: الصندوق وا 

بيانه الختام: المفصل سوف الدورة دون أي تأخير، أعلم رئيس الصندوق أعضاء المجلس بأن  ختتاموال -82
 .EB 2018/INF.7يعرض على المنصة التفاعلية للدول األعضاء ف: الصندوق ف: الوثيقة 

 الوثائق المعروضة للعلم  -رابعا 
 :عرضت الوثائق التال: على المجلس التنفيذي ألغراض العلم   -83

   المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقهيئة 

 تهادور الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد عن  الموجز الذي قدمه رئيس هيئة المشاورات ( أ)
 .الرابعة
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الموجز الذي قدمه رئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد عن دورتها  ( ب)
 الخامسة.

   العالمية، واإلقليمية، والقطرية المخطط لهاتقرير األنشطة 

  تقرير عن وضع المساهمات ف: التجديد العاشر لموارد الصندوق 

   2017تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق لعام 

   تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها 

    2017ليها بموجب إجراء انقضاء المدة ف: عام الموافق ع والمنح المشروعات والبرامج 

   2)مقيد( 2017التقرير السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف خالل عام 

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض – خامسا    
 قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي 

 

                                           
2

، الترقيم النقط: األول: "عرض التقرير السنوي عن أنشطة التحقيقات 12, المقطع EB 2017/122/R.29/Rev.1الوثيقة على وبناءً  
ريل/نيسان للعلم، وعلى أساس على المجلس التنفيذي ف: دورته الت: تعقد ف: أبلمكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق ومحاربة الفساد 

 "ر نتائج التحقيقات ومراجعة الحسابات عن السنة التقويمية الماضية.ويلخص هذا التقري سري.
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  Development Co-operation 

Directorate General for 

  Development Co-operation 

Ministry of Foreign Affairs and 

  International Cooperation 

Rome  

   

  Sara MARIANI  

Intern 

Ministry of Foreign Affairs and 

  International Cooperation 

Rome  

   

  Carlotta RIDI  

Intern 

Directorate General for 

  Development Cooperation 

Ministry of Foreign Affairs and 

  International Cooperation  

Rome 

   

  Micol MARTUSCELLI  

Intern 

Permanent Representation of  

  the Italian Republic to the 

  United Nations Agencies  

Rome 

   

 

JAPAN 
 

  Toru HISAZOME  

Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of Japan to the United Nations Food 

  and Agriculture Agencies 

Rome  
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KENYA 
 

  Teresa TUMWET  

Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Kenya to 

  the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

KUWAIT 
 

  Yousef Ghazi AL-BADER  

Regional Manager for Central 

  Asian and European Countries 

Operations Department 

Kuwait Fund for Arab 

  Economic Development 

Kuwait City  

   

 

MEXICO 
 

  Martha Elena Federica BÁRCENA COQUI  

Embajadora 

Representante Permanente de 

  los Estados Unidos Mexicanos 

  ante el FIDA 

Roma  

   

  Benito Santiago JIMÉNEZ SAUMA  

Primer Secretario 

Representante Permanente Alterno 

  de los Estados Unidos Mexicanos 

  ante el FIDA 

Roma  

   

 

NETHERLANDS 
 

  Hans HOOGEVEEN  

Ambassador 

Permanent Representative of 

  the Kingdom of the Netherlands to 

  the United Nations Organizations 

  for Food and Agriculture 

Rome  

   

  Adriaan VAN VELTHOVEN  

Cluster Coordinator, Regional  

  Development Banks 

Multilateral Institutions and 

  Human Rights Department 

International Financial Institutions Division 

Ministry of Foreign Affairs  
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NETHERLANDS (cont'd) 
 

  Myrthe DE KOCK  

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative 

  of the Kingdom of the Netherlands 

  to the United Nations Organizations 

  for Food and Agriculture 

Rome  

   

  Sarah ZERNITZ  

Intern 

Permanent Representation of  

  the Kingdom of the Netherlands to  

  the United Nations Organizations 

  for Food and Agriculture 

Rome  

   

 

NIGERIA 
 

  Yaya O. OLANIRAN  

Minister 

Permanent Representative of the 

  Federal Republic of Nigeria 

  to the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

NORWAY 
 

  Inge NORDANG  

Ambassador 

Permanent Representative of the 

  Kingdom of Norway to IFAD 

Rome  

   

  Gunnvor BERGE  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative of 

  the Kingdom of Norway to IFAD 

Rome  

   

  Ingvild HAUGEN  

Intern 

Royal Norwegian Embassy 

Rome  
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PAKISTAN 
 

  Wajiha KHAN  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

  of the Islamic Republic of Pakistan 

  to the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

QATAR 
 

  Akeel HATOOR  

Adviser 

Embassy of the State of Qatar 

Rome  

   

 

REPUBLIC OF KOREA 
 

  JOO Won Chul  

Counsellor (Agricultural Attaché) 

Alternate Permanent Representative of the 

  Republic of Korea to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

SAUDI ARABIA 
 

  Mohammed Ahmed M. ALGHAMDI  

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative of the 

  Kingdom of Saudi Arabia to FAO 

Rome  

   

  Mansour Mubarak S. AL ADI  

Attaché 

Alternate Permanent Representative 

  of the Kingdom of Saudi Arabia to FAO 

Rome  

   

 

SPAIN 
 

  Juan Claudio DE RAMÓN JACOB-ERNEST  

Primer Secretario 

Embajada de España 

Roma  

   

  Alba María TERROBA  

Asistente 

Embajada de España 

Roma  
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SWEDEN 
 

  Victoria JACOBSSON  

Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

  of Sweden to IFAD 

Rome  

   

  Clara AXBLAD  

Programme and Policy Officer 

Embassy of Sweden 

Rome  

   

  Vilhelm EDSMYR  

Intern 

Embassy of Sweden 

Rome  

   

 

SWITZERLAND 
 

  Liliane ORTEGA  

Conseillère 

Représentante permanente adjointe 

  de la Confédération suisse auprès 

  de la FAO, du FIDA et du PAM 

Rome  

   

  Thomas HEIMGARTNER  

Chargée de programme 

Section Programme global 

  sécurité alimentaire 

Direction du développement et 

  de la coopération (DDC) 

Département fédéral des affaires 

  étrangères 

Berne  

   

 

UNITED ARAB EMIRATES 
 

  Yousuf Mohammed BIN HAJAR  

Deputy Director 

International Financial Relations 

Department 

Ministry of Finance 

Abu Dhabi  

   

 

UNITED KINGDOM 
 

  Marie-Therese SARCH  

Ambassador 

Permanent Representative of the 

  United Kingdom of Great Britain and 

  Northern Ireland to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

Rome  
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UNITED KINGDOM (cont'd) 
 

  Elizabeth NASSKAU  

First Secretary 

Deputy Permanent Representative of 

  the United Kingdom of Great Britain and 

  Northern Ireland to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

Rome  

   

  Novella MAUGERI  

Multilateral Policy Officer 

Department for International Development 

Permanent Representation of the 

  United Kingdom of Great Britain and 

  Northern Ireland to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

Rome 

   

  Fiona PRYCE  

Information Manager/Programme Support 

Permanent Representation of the 

  United Kingdom of Great Britain and 

  Northern Ireland to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

Rome 

   

 

UNITED STATES 
 

  Joanna VELTRI  

Director 

Office of International Debt 

  and Development Policy 

Department of the Treasury 

Washington, D.C.  

   

  Zachary BLACKBURN  

Foreign Affairs Officer 

Department of State 

Washington, D.C.  

   

  Sandrine GOFFARD  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

  of the United States of America 

  to the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

  Miriam LUTZ  

Humanitarian and Development Counselor 

Alternate Permanent Representative 

  of the United States of America 

  to the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome 
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VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
 

  Elías Rafael ELJURI ABRAHAM  

Embajador 

Representante Permanente de 

  la República Bolivariana de Venezuela 

  ante la FAO y demás Organismos 

  de las Naciones Unidas 

Roma  

   

  Porfirio PESTANA DE BARROS  

Ministro Consejero 

Representante Permanente Alterno de la 

  República Bolivariana de Venezuela 

  ante la FAO y demás Organismos 

  de las Naciones Unidas 

Roma  

   

  Hendrick Rafael BARRETO SÁNCHEZ  

Primer Secretario 

Representante Permanente Alterno de la 

  República Bolivariana de Venezuela 

  ante la FAO y demás Organismos 

  de las Naciones Unidas 

Roma  
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 المراقبون
OBSERVERS3 

OBSERVATEURS 

OBSERVADORES 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 
 

  Raschad AL-KHAFAJI  

Attaché de Cabinet 

Office of the Directeur de Cabinet 

Office of the Director-General 

Rome  

   

 

WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 
 

  Stephanie HOCHSTETTER SKINNER-KLÉE  

Director 

Rome-based Agencies and Committee 

  on World Food Security (CFS) Division 

Rome  

   

  Harriett SPANOS  

Secretary to the Executive Board 

  and Director of the 

  Executive Board Secretariat 

Rome  

   

 

 

  

                                           
3
 (.3الحاشية  – 8وفقا لصفة المراقب كما هي واردة في النظام الداخلي للمجلس التنفيذي )المادة   
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 القطرية االستراتيجية الفرص لبرامج الخاصة المداوالت

COSOP DELIBERATIONS4 

DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX COSOP 

DELIBERACIONES SOBRE LOS COSOP 

BENIN 
 

  Herman Constant DAZAN  

Conseiller 

Représentant permanent suppléant 

  de la République du Bénin auprès 

  des organisations spécialisées 

  des Nations Unies 

Rome  

   

 

MOZAMBIQUE 
 

  Inácio Tomás MUZIME  

Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Mozambique to 

  the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

 

 اإلقليمية المناقشات حضروا الذين الصامتون المراقبون

SILENT OBSERVER FOR REGIONAL DISCUSSIONS5 

OBSERVATEURS SANS DROIT DE PAROLE LORS DES DISCUSSIONS 

RÉGIONALES 

OBSERVADORES SIN DERECHO A INTERVENIR EN LOS DEBATES 

REGIONALES 

 

BANGLADESH 
 

  Manash MITRA  

Economic Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

  of the People's Republic of Bangladesh 

  to IFAD 

Rome  

   

 

UGANDA 
 

  Elizabeth Paula NAPEYOK  

Ambassador 

Permanent Representative 

  of the Republic of Uganda 

  to IFAD 

Rome  

 

                                           
4
( عملية 2) 15الفقرة  : إجراءات استعراض المجلس التنفيذي لوثائق الفرص االستراتيجية القطرية،EB 2002/77/R.12 وفقا للوثيقة   

 اإلعداد.

5
 )ب(. 2: المراقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي، الفقرة EB 2010/101/INF.4/Rev.1وفقًا للوثيقة   
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االستماع قاعة من الدورة تابعوا الذين الصامتون المراقبون  

SILENT OBSERVERS IN THE SALLE D’ÉCOUTE6 

OBSERVATEURS SANS DROIT DE PAROLE DANS LA SALLE D'ÉCOUTE 

OBSERVADORES SIN DERECHO A INTERVENIR EN LA SALA DE ESCUCHA 

BANGLADESH 
 

  Abdus Sobhan SIKDER  

Ambassador 

Permanent Representative of the People's 

  Republic of Bangladesh to IFAD 

Rome  

COSTA RICA 
 

  Giordana QUATTRINI  

Asistente 

Embajada de la República 

  de Costa Rica  

Roma 

   

 

CYPRUS 
 

  Spyridon ELLINAS  

Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Cyprus to the 

  United Nations Food and Agriculture 

  Agencies 

Rome  

   

 

GHANA 
 

  Nii QUAYE-KUMAH  

Minister 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Ghana to IFAD 

Rome  

   

 

GUINEA 
 

  Mohamed Nassir CAMARA  

Conseiller 

Représentant permanent suppléant 

  de la République de Guinée 

  auprès du FIDA 

Rome  

   

 

  

                                           
6

 )ب( 2: المراقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي، الفقرة EB 2010/101/INF.4/Rev.1وفقًا للوثيقة  
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HUNGARY 
 

  Zoltán KÁLMÁN  

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative 

  of Hungary to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

ICELAND 
 

  Stefán Jón HAFSTEIN  

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative-designate 

  of the Republic of Iceland to the 

  United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

IRELAND 
 

  Damien KELLY  

First Secretary (Agriculture) 

Deputy Permanent Representative 

  of Ireland to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

MAURITANIA 
 

  Mohamed Teyib DIYE  

Deuxième Conseiller 

Représentant permanent suppléant 

  de la République islamique de 

  Mauritanie auprès du FIDA 

Rome  

   

 

PANAMA 
 

  Angélica Maria JÁCOME  

Representante Permanente de la 

  República de Panamá ante el FIDA 

Roma  

   

 

PERU 
 

  Diana CALDERÓN VALLE  

Segunda Secretaria 

Representante Permanente Alterna 

  de la República del Perú ante los 

  Organismos Internacionales 

Roma  
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ROMANIA 
 

  Vlad MUSTACIOSU  

Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

  de la Roumanie auprès du FIDA 

Rome  

   

 

RUSSIAN FEDERATION 
 

  Kristina KURBET  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

  of the Russian Federation to the 

  United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome 

   

  Ivan PERSHIN  

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative 

  of the Russian Federation to the 

  United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome 

   

 

UGANDA 
 

  Robert SABIITI  

First Secretary (Agricultural Attaché) 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Uganda to IFAD 

Rome  

   

 

WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 
 

  Neal PRONESTI  

External Partnership Consultant 

Rome-based Agencies and Committee 

  on World Food Security (CFS) Division 

Rome  

   

 

ZIMBABWE 
 

  Caroline MATIPIRA  

Minister Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Zimbabwe 

  to IFAD 

Rome  
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 والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي  الثالثةقائمة بالوثائق المعروضة في الدورة 

 رمز الوثيقة
بند جدول 
 األعمال

 العنوان

EB 2018/123/R.1/Rev.2 2  جدول األعمال المؤقت 

EB 2018/123/R.1/Rev.2/Add.1/Rev.2 2 برنامج عمل الدورة 

EB 2018/123/R.2 3(a) محاضر جلسات لجنة التقييم  عن دورتها المائة 

EB 2018/123/R.3 3(b)  :االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري تقييمموزامبيق 

EB 2018/123/R.4 + Add.1 4(a)  :2022-2018برنامج الفرص االستراتيجية القطرية   موزامبيق 

EB 2018/123/R.5 4(b)(i)  :2022-2018برنامج الفرص االستراتيجية القطرية   بنن 

EB 2018/123/R.6 4(b)(ii)  2022-2018موريتانيا: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

EB 2018/123/R.7 4(c)  2018قيرغيزستان : برنامج الفرص االستراتيجية القطرية-
2022 

EB 2018/123/R.8 + Add.1 + Sup.1
7 5(a)(i) موزامبيق: مشروع تمويل المشروعات الريفية 

EB 2018/123/R.9 + Add.1 5(a)(ii) أوغندا: المشروع الوطن: لزيت النخيل 

EB 2018/123/R.10 + Sup.1
8 5(b)(i)  الزراعة األسرية والصمود واألسواق ف: غينيا غينيا: مشروع

 العليا والمتوسطة

EB 2018/123/R.11 + Add.1 + Sup.1
8 5(b)(ii) مال:: مشروع التمويل الشمول: ف: سالسل القيمة الزراعية 

EB 2018/123/R.12 + Add.1 + Sup.1
8 5(b)(iii) السنغال: برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية 

 المرحلة الثانية -الريفية 

EB 2018/123/R.13 5(c)(i)  بنغالديش: مشروع التنافسية الزراعية لصالح أصحاب
 الحيازات الصغيرة

EB 2018/123/R.14
9 5(c)(ii)  الصين: البرنامج االبتكاري للحد من الفقر: تنمية األعمال

 الزراعية المتخصصة ف: سيشوان ونينغشيا

EB 2018/123/R.15 + Add.1 + Sup.1 5(c)(iii)  الصين: مشروع اإلبقاء على الحد من الفقر من خالل تنمية
 األعمال الزراعية ف: جنوب شانغكس:  

EB 2018/123/R.16 + Sup.1
7 5(c)(iv)  الفلبين: الفلبين مشروع الشراكة الزراعية الصناعية الريفية

 ألغراض النمو والتنمية الشمولية

EB 2018/123/R.17/Rev.1 5(d)  منحة مقترحة من صندوق غزة والضفة الغربية التابع
للصندوق الدول: للتنمية الزراعية، لمشروع إدارة األراض: 

                                           
 اإلنكليزية فقط.تم نشر الوثيقة باللغة 7
 تم نشر الوثيقة اللغة الفرنسية فقط.8
 تم سحب هذه الوثيقة من جدول األعمال.9
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 والموارد لمواجهة تغير المناخ

EB 2018/123/R.18 6(a)   تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السابع
 واألربعين بعد المائة

EB 2018/123/R.19 6(b)   تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثامن
 واألربعين بعد المائة

EB 2018/123/R.20 6(c)  ديسمبر/كانون  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ
  2017األول 

EB 2018/123/R.21/Rev.1 6(d)  تعديل ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق 

EB 2018/123/R.22 6(e)  احتياجات السحب التاسع والثالثين من مساهمات الدول
 2018األعضاء ف: الصندوق لعام 

EB 2018/123/R.23 6(f)  اختصاصات الجهة الموفرة للتقدير المستقل للمخاطر المالية 

EB 2018/123/R.24 6(g)  اإلطار الزمن: الستعراض وتحديث وتعزيز إطار إدارة
المخاطر المؤسسية ف: الصندوق والذي يغط: المخاطر 

 المالية والتشغيلية واالستراتيجية 

EB 2018/123/R.25 + Corr.1 + Add.1 6(h)  تقرير عن وضع المساهمات ف: التجديد الحادي عشر لموارد
 الصندوق 

EB 2018/123/R.26 7  :اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال ف
 الصندوق 

EB 2018/123/R.27 8(a)  وعام  2019الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي : تواريخ عام
2020  

EB 2018/123/R.28 + Add.1 9  تعيين أعضاء اللجان الفرعية التابعة للهيئات الرئاسية للمجلس
 التنفيذي ف: الصندوق 

EB 2018/123/R.39 10(a)  وضع وتحديث نهج الصندوق بشأن التطرق الستراتيجية
األمين العام لألمم المتحدة لتحسين استجابة األمم المتحدة 

 لالستغالل واالنتهاك الجنسيين 

EB 2018/123/R.40 10(b)  تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن السن اإللزامية إلنهاء الخدمة 

 
 

 

 المعروضة للعلمالوثائق 

EB 2018/123/R.29 11 تحديث عن عملية التمّيز التشغيل: إلحراز النتائج 

EB 2018/123/R.30 12(a)  موجز رئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر
  لموارد الصندوق: الدورة الرابعة لهيئة المشاورات 

EB 2018/123/R.31 12(b)  موجز رئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر
 لموارد الصندوق: الدورة الخامسة لهيئة المشاورات 
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EB 2018/123/R.32 13 تقرير األنشطة العالمية، واإلقليمية، والقطرية المخطط لها 

EB 2018/123/R.33 14    تقرير عن وضع المساهمات ف: التجديد العاشر لموارد
 الصندوق

EB 2018/123/R.34 + Corr.1 15   2017تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق لعام 

EB 2018/123/R.35 16  تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول
 القروض وفوائدها ورسوم خدمتها

EB 2018/123/R.36 + Corr.1 17  األثر المال: ألصول القروض وصاف: رسوم الخدمة المتنازل
 نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديونعنها 

EB 2018/123/R.37 18   المنح والمشروعات/البرامج الموافق عليها بموجب إجراء
 2017انقضاء المدة ف: عام 

EB 2018/123/R.38 19  التقرير السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف خالل
 )مقيد( 2017عام 

 المواءمة مع الغرضمعلومات موفرة بموجب نهج 

2018 FFP3 (EB)    قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة الثالثة والعشرين بعد
 المائة للمجلس التنفيذي

 مذكرات إعالمية  

EB 2018/123/INF.1   ترتيبات الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي- 
 المجلس التنفيذيمعلومات للسادة ممثل: الدول األعضاء ف: 

EB 2018/123/INF.2   شروط وأوضاع اإلقراض ف: الصندوق: أسعار الفائدة على
القروض الممنوحة بشروط عادية ومتوسطة للنصف األول من 

 2018عام 

EB 2018/123/INF.3   2017االستعراض رفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق لعام 

EB 2018/123/INF.4   بموجب  2017المنح الت: وافق عليها رئيس الصندوق ف: عام
 نافذت: المنح العالمية/اإلقليمية، والمنح القطرية

EB 2018/123/INF.5  الصين للتعاون بين -اتفاقية األموال التكميلية لمرفق الصندوق
 بلدان الجنوب والتعاون الثالث:
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 األعضاء في المجلس التنفيذيممثلي الدول  السادة مذكرة إلى
 جهة االتصال لألسئلة التقنية ونشر الوثائق:

Alessandra Zusi Bergés 

 شؤون الهيئات الرئاسية كبيرة موظف: وحدة
 2092 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb@ifad.org لكترون::اإلبريد ال

 

 العشرون بعد المائةالثالثة و الدورة  -المجلس التنفيذي 
 2018أبريل/نيسان  17-16روما، 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  األعمال جدول
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 جدول األعمال 

10للتأكيدأو  و/ ، و/أو لالستعراض،البنود المقدمة للموافقة -أوال 
 

 افتتاح الدورة -1

 ]للموافقة[اعتماد جدول األعمال     -2

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

 ]للموافقة[   

 لالستعراض[ ]   

 ]للتأكيد[

 للعلم[ ] 

 تحديث عن عملية التمّيز التشغيل: إلحراز النتائج  - 11 

 التقييم -3

 ]للعلم[ المائةتقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها  (أ )

 لالستعراض[ ]   تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية  (ب )

 موزامبيق

   لالستعراض[ ]    برامج الفرص االستراتيجية القطرية -4

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (أ )

 موزامبيق

 أفريقيا الغربية والوسطى (ب )

 بنن (1)

 موريتانيا (2)

 وشمال أفريقيا وأوروباالشرق األدنى  (ج )

 قيرغيزستان

 ]للموافقة[اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها  -2

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (أ )

                                           
 هنالك بعض البنود المعروضة للعلم والت: ستناقش أثناء دورة المجلس. 10
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 موزامبيق: مشروع تمويل المشروعات الريفية (1)

 أوغندا: المشروع الوطن: لزيت النخيل (2)

 أفريقيا الغربية والوسطى (ب )

 األسرية والصمود واألسواق ف: غينيا العليا والمتوسطة غينيا: مشروع الزراعة (1)

 التمويل الشمول: ف: سالسل القيمة الزراعية مشروع مال::  (2)

 المرحلة الثانية –السنغال: برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية  (3)

 آسيا والمحيط الهادي (ج )

 الحيازات الصغيرةبنغالديش: مشروع التنافسية الزراعية لصالح أصحاب  (1)

: مشروع اإلبقاء على الحد من الفقر من خالل تنمية األعمال الزراعية ف: جنوب الصين (2)
 شانغكس:

 مشروع الشراكة الزراعية الصناعية الريفية ألغراض النمو والتنمية الشموليةالفلبين:  (3)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (د )

الغربية التابع للصندوق الدول: للتنمية الزراعية، منحة مقترحة من صندوق غزة والضفة 
 لمشروع إدارة األراض: والموارد لمواجهة تغير المناخ

 المسائل المالية -2

 ]لالستعراض[ واألربعين بعد المائة السابعتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  (أ )

 ]لالستعراض[ ين بعد المائةواألربع الثامنتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  (ب )

 ]للموافقة[ 2017ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  (ج )

 ]للتأكيد[تعديل ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق  (د )

 ]للموافقة[ 2018والثالثين من مساهمات الدول األعضاء لعام  التاسعاحتياجات السحب  (ه )

 ]لالستعراض[التقدير المستقل للمخاطر المالية  (و )

 اختصاصات الجهة الموفرة للتقدير المستقل للمخاطر المالية 

طار إدارة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق والذي إتعزيز الستعراض وتحديث و  إلطار الزمن:ا (ز )
 ]لالستعراض[يغط: المخاطر المالية والتشغيلية واالستراتيجية 

 ]للعلم[ لموارد الصندوق الحادي عشرتقرير عن وضع المساهمات ف: التجديد  (ح )

 ]للموافقة[اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال ف: الصندوق  -2

 ]للموافقة[زيارات القطرية للمجلس التنفيذي ف: الصندوق ال -8
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 2019تواريخ الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لجمهورية الكاميرون عام  ( أ)

 2020الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام  ( ب)

 ]للموافقة[تعيين أعضاء اللجان الفرعية التابعة للهيئات الرئاسية للمجلس التنفيذي ف: الصندوق  -2

 مسائل أخرى -10

وضع وتحديث نهج الصندوق بشأن التطرق الستراتيجية األمين العام لألمم المتحدة لتحسين استجابة األمم  (أ )
 للعلم[ ] واالنتهاك الجنسيين  المتحدة لالستغالل

 ]للعلم[ تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن السن اإللزامية إلنهاء الخدمة (ب )

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 
ستناقش الوثائق المعروضة للعلم خالل دورة من دورات المجلس فقط ف: حال ارتأت إدارة الصندوق 

الخصوص من أحد أعضاء المجلس. ويتوجب إرسال مثل هذا ضرورة ذلك، أو ورد طلب محدد بهذا 
 .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 
 المعروضة للعلم الت: تم تلق: طلب كتاب: البنود المعروضة للموافقة أو االستعراض أو التأكيد، أو البنود

لمناقشتها أثناء دورة المجلس(، وسينشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل 
 أسبوعين من انعقادها.

 هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق -12

الحادي عشر لموارد الصندوق: الدورة الرابعة لهيئة موجز رئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  )أ(
 المشاورات

موجز رئيس هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق: الدورة الخامسة لهيئة  )ب(
 المشاورات

 والقطرية المخطط لها ،واإلقليمية ،تقرير األنشطة العالمية -13

 لموارد الصندوقالعاشر تقرير عن وضع المساهمات ف: التجديد  -14

 2017تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق لعام  -12

 تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها -12

األثر المال: ألصول القروض وصاف: رسوم الخدمة المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل  -12
 الديون

 2017عام ف: الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة المنح و البرامج /المشروعات -18
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11(مقيد) 2017التقرير السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف خالل عام  -12
 

 

 مذكرات إعالمية -ثالثا  
 العشرين بعد المائة للمجلس التنفيذيو  الثالثة ترتيبات الدورة (أ )

والمنح  ،بموجب نافذت: المنح العالمية/اإلقليمية 2017عام ف: المنح الت: وافق عليها رئيس الصندوق  (ب )
 القطرية

 2017االستعراض رفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق لعام  (ج )

شروط وأوضاع اإلقراض ف: الصندوق: أسعار الفائدة للقروض الممنوحة بشروط عادية ومتوسطة للنصف  (د )
  2018األول من عام 

 الصين للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: -الصندوقاتفاقية التمويل التكميل: لمرفق  (ه )

 

 

                                           
عرض التقرير السنوي عن أنشطة التحقيقات النقطة األولى " 12الفقرة  -(EB 2017/122/R.29/Rev.1الوثيقة )  11

ومحاربة الفساد ف: الصندوق على المجلس التنفيذي ف: دورته الت: تعقد ف: أبريل/نيسان للعلم، وعلى 
 "أساس سري. ويلخص هذا التقرير نتائج التحقيقات ومراجعة الحسابات عن السنة التقويمية الماضية.


