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 والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي الرابعةمحاضر جلسات الدورة 
 مقدمة وافتتاح الدورة -أوال 

 من جدول األعمال( 1)البند 
والعشرين بعد المائة  الرابعةلبير أنغبو الدورة ، السيد جيالتنفيذيرئيس المجلس  ،افتتح رئيس الصندوق   -1

 للمجلس التنفيذي.

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

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

 :يذي وهمالمعتمدين حديثا ف: المجلس التنف الدول األعضاءرحب رئيس الصندوق بممثل:   -4

 سعادة السفير  من بلجيكاFrank Carruet 

 السيدة  من فنلندا Satu Lassila 

  ةالسيد ألمانيامن Annette Seidel 

 السيد  من الهندPrashant Goyal 

  السيد  إندونيسيامنSyukur Iwantoro 

 سعادة السفير  من باكستانNadeem Riyaz 

 ورتاعقيل ه السيد من قطر 

 السيدة  من الواليات المتحدة األمريكيةElizabeth Lien 

وعلى وجه  المجلس ألول مرة،دورة رحب الرئيس أيضا بممثل: الدول األعضاء المشاركين ف: فقد كذلك   -5
عالوة  من هولندا، Eric Hilberinkوالسيد كندا،  من Alexandra Bugailiskisعادة السفيرة س الخصوص

 حضروا هذهالذين من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: المندوبين والمراقبين اآلخرين على 
 الدورة.

 .التنفيذي سوالعشرين بعد المائة للمجل الرابعةوأعلن رئيس المجلس افتتاح الدورة   -6

 .EB 2018/124/INF.8نشر البيان االفتتاح: لرئيس المجلس ف: الوثيقة و   -7
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 قرارات المجلس التنفيذي -ثانيا   
 من جدول األعمال( 2اعتماد جدول األعمال )البند  - ألف 

 

عكس  EB 2018/124/R.1/Rev.1الوثيقة  ف:رض بأن جدول األعمال الذي ع  المجلس رئيس الأعلم   -8
، بناء ، يتعلق بانخراط الصندوق ف: إصالح النظام اإلنمائ: لألمم المتحدة"مسائل أخرى" تحت بند إضافة

مبادرات وفرص خدمات دعم  برنامجعلى طلب المملكة المتحدة، وأنه سوف ينقح مرة أخرى لشطب مقترح 
بالوقت  بإتاحة ح، والذي سيعرض على المجلس ف: ديسمبر/كانون األول للسماإندونيسياف:  عمالة الشباب

ببعض المقترحات لتبسيط رئيس المجلس تقدم  اإلضاف: الضروري الستكمال المفاوضات بشأنه. كذلك فقد
 والت نظرا لعدد البنود الموجودة على جدول األعمال والمنتظر النظر فيها ف: الدورة.االمد

لالنخراط ف: حوار حول البنود سّلط منسق القائمة ألف الضوء على أهمية السماح بالوقت الكاف: للمجلس  -9
مع ضمان االستخدام الكفؤ والفعال للوقت المتاح. وأعلم المجلس بتفضيالت  ،المجدولة للنظر فيها العديدة

وأشار إلى أنه من المطلوب إجراء  ،والدورة بأسرها ،الصباح وبعد الظهيرة جلست:القائمة ألف بشأن مدة 
. وعلى ضوء 2018ي لعام ذا من مخرجات معتكف المجلس التنفيمناقشات معمقة عن قضايا التسيير وغيره

تنظيم اجتماع لمكتب  كذلك فقد اقترح أيضا .ذلك، فقد اقترح تأجيل بعض البنود إلى دورة المجلس التالية
، بغية ضمان انخراط ذو مغزى 2019مجلس المحافظين لمناقشة ترتيبات دورة مجلس المحافظين عام 

 .لمحافظ: الصندوق

 المخرجات:

مع ، .EB 2018/124/R.1/Rev1 تبنى المجلس التنفيذي جدول األعمال، كما هو وارد ف: الوثيقة: -1
كس التعديالت التالية ف: جدول التعديالت المدرجة أدناه، وأحاط علما أيضا ببرنامج عمل الدورة. وستنع

 األعمال وبرنامج العمل المنقحين للمرة الثانية:
للمجلس التنفيذي ف:  بعد المائة الدورة الخامسة والعشرين ف: البنود التالية إلى تأجيل النظر ( أ)

 :2018ديسمبر/كانون األول 
 مقترح لنظام تصويت مؤتمت ف: الصندوق؛ -1
 تسيير تعزيز إلى الرامية واإلجراءات القضايا مصفوفةالمعتكف الرابع للمجلس التنفيذي:  -2

 ؛الصندوق
 ؛التنفيذي للمجلس التابعة الفرعية للهيئات التسييري الدور تعزيز -3
 .الصندوق دور :2028 إلى 2019 من األسرية الزراعة عقد تنفيذ -4

ليها شطب البنود التالية من برنامج العمل، والسع: للحصول على مصادقة المجلس التنفيذي ع ( ب)
 من خالل التصويت بالمراسلة:

 ؛المحافظين لمجلس واألربعين الثانية للدورة المؤقت األعمال جدول مسودة -1
 ؛التنفيذي المجلس لدورات مراقبين حضور -2
 .الصندوق لدى مراقب وضع على الحصول طلب -3

ة المجلس رئيس المجلس إلى أنه، ونظرا للعدد الكبير من البنود الضخمة الت: ستعرض على دور وأشار  -2
 ، فمن المتصور أن تمتد الدورة لفترة ثالثة أيام.2018ف: ديسمبر/كانون األول 
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رت عنها خرين أنهم يتشاطرون مع القائمة ألف شواغل الوقت الت: عبّ ل بعض ممثل: الدول األعضاء اآلقاو  -11
 ،القائمة. ونتيجة لذلك، فقد وافق المجلس على تأجيل النظر ف: بعض البنود حتى دورة ديسمبر/كانون األول

 المجلس. خر من خالل التصويت بالمراسلة، كما اقترحه رئيسوالمصادقة على بعضها اآل

وف: الختام، أكد رئيس المجلس لممثل: الدول األعضاء فيه على أن شواغلهم ستؤخذ بعين الحسبان  -11
 مع المنسقين واألصدقاء. أوسعوستناقش بصورة 

 

 (من جدول األعمال 3بند الالمؤسسية ) القضايا
 األعمال(من جدول  )أ( 3تحديث عن عملية التمّيز التشغيلي إلحراز النتائج )البند  -باء 

 
أجريت مقارنات بين أهداف عملية إصالح النظام اإلنمائ: الجارية ف: األمم المتحدة وأهداف عملية التمّيز  -12

 (1: )ان إلى ضمان تخليف أثر أعظم وتعزيز التنسيق بين األنشطةتالتشغيل: إلحراز النتائج. وتهدف العملي
 ؛وكاالت األمم المتحدة والشركاء روما وغيرهما منومع الوكالتين األخرتين ف:  (2) ؛ى القطريعلى المستو 

(3)ت تساؤالتعزيز االنخراط ف: األنشطة غير اإلقراضية، مثل إدارة المعرفة وحوار السياسات. واستجابة ل
تتعلق بالمراكز اإلقليمية وشبه اإلقليمية، أبلغت إدارة الصندوق أعضاء المجلس بأن الخبرات والدروس 

والت:  ،كز الموجودة أصال سوف تساعد على إعداد اختصاصات وخطط عمل مشتركةالمستفادة من المرا
 ستيّسر بدورها من اإلشراف.

علم المجلس بأنه سيتم السع: للحصول على التغذية الراجعة من أعضاء المجلس على مسودة إطار وأ   -13
عدادا   انية، فإن العمل جار  المركزية الميز لالتفويض بالصالحيات قبل استكماله. وف: الوقت الفاصل وا 

لضمان تأصيل الضوابط الضرورية بصورة كاملة ف: نظم تكنولوجيا المعلومات بغية تيسير وجود الضوابط 
 ن المالئمة.يوالمواز 

كذلك توفرت إيضاحات تتعلق بتدن: استخدام الميزانية المخصصة لعملية التمّيز التشغيل: إلحراز النتائج.  -14
من بينها التوقيع  ،يتم البدء ف: النفقات ف: المستقبل القريب نتيجة لجملة أمورعلم أعضاء المجلس بأنه سوأ  

المخرجات:

رّحب المجلس التنفيذي بالتحديث الذي توفر لعملية التمّيز التشغيل: إلحراز النتائج واإليضاحات الت:  - 1
 قدمت بشأن ما يل::

 متحدة؛االتساقات مع جدول عمل اإلصالح ف: منظومة األمم ال (1)

 استخدام الميزانية (2)

 وحدة التغيير واإليصال واالبتكارات المقترحة؛ (3)

 اإلجراءات المتخذة لضمان االستمرار ف: العمليات عالية الجودة وزيادة الكفاءات. (4)

 وستعرض تحديثات عن النتائج المحرزة ف: كل دورة من دورات المجلس للمناقشة. - 2
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وتنفيذ برنامج اإلنهاء  ،وتكاليف تكنولوجيا المعلومات ،مؤخرا على مذكرات إنشاء المكاتب القطرية للصندوق
 ،ين االعتباررفاه موظف: الصندوق بعلألخذ ب المتبناةب أعضاء المجلس باإلجراءات الطوع: للخدمة. ورحّ 

 واإلرشاد والتوجيه اإلفرادي. ،بما ف: ذلك التواصل االستباق: وف: الوقت المناسب

الملكية الوطنية المحّسنة لعمليات  للمجتمع المدن: والقطاع الخاص لرفد إلى انخراط أكبروباإلشارة  -15
ين على المجلس الصندوق، استذكرت إدارة الصندوق أنه من المقرر عرض استراتيجية انخراط المواطن

 حيث سيتم التطرق لمثل هذه القضايا فيها. 2019فيذي ف: دورة أبريل/نيسان نالت

قترحة. وسوف كذلك توفرت معلومات إضافية عن هيكلية وتشغيل وحدة التغيير واإليصال واالبتكارات الم -16
تناص قصالح، واللضمان نهج شمول: لعملية اإل حاجة لوظيفة مؤسسية أكثر دواما  تستجيب هذه الوحدة لل

صوب ورصد التنفيذ، ودعم إدارة التغيير وحل المشاكل، والترويج لثقافة التوجه المستمر  ،أوجه التشابه
يتم حاليا تحديد كفاءات يتعلق بالتبعات على الميزانية،  وضمان استدامة الفوائد. وفيما ،والنتائج التحسين

 بالموارد.هذه الوحدة  تزويدالتكاليف وذلك لموازنة تكاليف 

ل طموح، ويمثّ  2019وساد اتفاق عريض على أن الهدف الذي وضعته إدارة الصندوق إليصال البرامج لعام  -17
. وأشارت إدارة بأسرها بالمائة تقريبا من برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد 50حوال: 

 يشّكلمصادقات لفترة التجديد الحادي عشر للموارد الصندوق إلى أن إيالء األولوية ف: البداية للتصميم وال
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استفاد برنامج القروض لاستجابة واعية لإلجراءات الجريئة المطلوبة، 

وأكبر  عددا حيث سيتم تصميم مشروعات أقل ،رمن وفورات الحجم الكبي 2019لعام والمنح المخطط له 
، بما ف: ذلك السماح لعمل فالمجال متاح لبعض المرونةس التنفيذي. كذلك وعرضها على المجلحجما 
المساس ببرنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر  على تعزيز وضمان الجودة بدون إضاف:
 .للموارد

ر أكدت إدارة الصندوق لممثل: الدول األعضاء ف: المجلس على أن الجهود الرامية إلى تحقيق كفاءات أكب -18
لن تؤدي بأي حال من األحوال إلى تقويض جودة برامج ومشروعات الصندوق. وباالعتراف بالتحدي 
المتمثل ف: تحقيق التوزان بين تسريع تصميم المشروعات وجودتها، تّم اتخاذ عدد من إجراءات التخفيف من 

 هذا الخطر، بما ف: ذلك:

 ات مبسطة لالستعراض والمصادقة مع )بما ف: ذلك إجراء إجراءات جديدة ف: تصميم المشروعات
، يتم من خاللها تصنيف المشروعات إجراء استعراضات إضافية وأكثر عمقا عندما تقتض: الحاجة(

جراءات التقدير االجتماع: و المخاطر المحتملة، و  ،السياق القطري ، مثلحسب معايير مختلفة ا 
 ؛اعدة الدالئل الموجودةقو الخبرة السابقة، و الحافظة الجارية، و والبيئ: والمناخ:، 

  إجراءات منقحة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية لضمان أن تول: االستراتيجيات القطرية تركيزا
 ؛أعظم على تحديد أوجه االتساق، والتنسيق والشراكات

 فرق إليصال المشروعات تضم أعضاء من دوائر مختلفة لتشاطر المسؤولية والمساءلة على  إنشاء
 ؛والرصد والتنفيذ ،المحدداإليصال ف: الوقت الجودة، و 
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  أدوات للتتبع مثل مصفوفة الفعالية اإلنمائية، والت: سوف تؤدي بأهدافها ومؤشراتها الواضحة إلى
 ؛تتبع التزامات التجديد الحادي عشر للموارد بصورة منتظمة

 لمالية والتشغيلية.لوحة المخاطر ف: الصندوق، والت: ستقتنص المزيد من الدالئل على المخاطر ا 

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج،  - جيم  
، واالستعراض المسبق لبرنامج 2019والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

 2019عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
 ( من جدول األعمال(ب) 3)البند  2021-2020ه اإلشارية للفترة وخطت

 

رّحب المجلس بالتزام الصندوق بمبادرة إصالح النظام اإلنمائ: ف: األمم المتحدة، وأحاطوا علما باألثر  -19
الناجم عن المساهمة المتزايدة ف: نظام المنسق المقيم لألمم المتحدة على الزيادة الفعلية المقترحة ف: 

، أوضحت إدارة الصندوق المطروحة تتساؤالبالمائة(. واستجابة لل 0.2بحدود  يتراوحيزانية اإلدارية )بما الم
بأنه سيتم بذل كل جهد ممكن للتعويض عن التكاليف األعلى على المدى المتوسط، مع الفهم السائد 

 لمض: قدما.ابميزانية الصندوق  على بضرورة النظر بعناية بالتبعات المالية طويلة األمد

المخرجات:

عراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق وميزانيته استعرض المجلس التنفيذي االست -1
واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج  ،2019لعام 

، كما هو وارد ف: الوثيقة 2021-2020وخطته اإلشارية للفترة  2019وميزانيته لعام 
EB 2018/124/R.3أيضا بموجزي استعراض: لجنة مراجعة  . كذلك، فقد أحاط المجلس علما

 الحسابات ولجنة التقييم لهذه الوثيقة، اللذين قدمهما رئيسا اللجنتين على التوال:.

 وفيما يتعلق ببرنامج عمل الصندوق، تلقى المجلس تأكيدات على ما يل:: -2

رد اإلجراءات موجودة لضمان االستعراض المستمر للقدرة على تنفيذ التركيز الطموح للموا ( أ)
مليار دوالر  1.76، مع برنامج متوّقع للقروض والمنح بما يعادل 2019ف: البداية ف: عام 

 أمريك:، وأن التأكيد على التنفيذ لن يكون على حساب جودة تصميم المشروعات وتنفيذها.

سيتم توفير معلومات إضافية ف: الوثيقة النهائية الت: ستعرض على المجلس التنفيذي ف:  ( ب)
 ن األول، بما ف: ذلك حول الطلبات المالية اإلضافية للمشروعات الجارية.ديسمبر/كانو 

وباإلشارة إلى أن الميزانية اإلدارية للصندوق كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بغيره من المؤسسات  -3
، 2018مقارنة بميزانية عام  2019المالية الدولية، ونظرا للزيادة الفعلية المقترحة ف: ميزانية عام 

، والذي تضمن زيادة تمت المصادقة عليها 2018إيضاحات تتعلق بخط األساس لعام توّفرت 
لتغطية التكاليف المتكررة ذات الصلة بالالمركزية، إال أنه لم يتضمن الميزانية غير المتكررة 
لعملية التمّيز التشغيل: إلحراز النتائج. وأشار بعض أعضاء المجلس إلى أن الزيادة الفعلية بما 

بالمائة البد وأن تترافق بنقاش مقنع، وتطلعوا  لالنخراط ف: مناقشة بناءة مع  0.7حدود يقدر ب
 فعل:. اإلدارة إليجاد الحلول للوصول إلى نمو صفري



EB/124 

6 

وباالعتراف بأن حجم الصندوق يمثل معوقا ف: وجه إنجاز متسق لوفورات الحجم الكبير، توقع أعضاء  -21
ضات الجارية وعملية التمّيز التشغيل: إلحراز النتائج بتحديد الوسائل االمجلس على أية حال أن تقوم االستعر 

 ،الكفاءة بصورة شفافة ف: وثيقة الميزانيةوطلب أعضاء المجلس وضع مكاسب  اإلضافية لتعزيز اإلنتاجية.
 وتوفير المعلومات الالزمة للسماح بتحليل أثر النفقات السابقة والمستقبلية على تعزيز الفعالية والكفاءة.

. ومع الترحيب بالنية وحدة التغيير واإليصال واالبتكاروأحاط المجلس علما بنية إدارة الصندوق إنشاء  -21
 ،تكاليفهاعن و  يل عن توفير الموظفين لهاأعضاء المجلس المزيد من التفاص بطلبإنشاء هذه الوحدة، 

الداخلية المتاحة. كذلك فقد طلبوا معلومات إضافية أيضا عن  واقترحوا االستفادة من الموارد والخبرات
 اإلجراءات اللوجستية وتكاليف إعادة توطين موظف: الصندوق ذات الصلة بعملية الالمركزية.

بالمائة، والذي ال يتفق مع الحدود  5المقترح بما يعادل  المبلغ المرّحلاألعضاء إيضاحات عن  وطلب بعض -22
بالمائة. وأعلمت اإلدارة المجلس بأنه ف: حال تم تحقيق بعض الوفورات  3الموضوعة للمبالغ المرحلة وه: 

 للخدمةالسن اإللزام: رفع  تنفيذلتسريع لمثل هذا الحجم من المبالغ المرحلة، فإنه يمكن استخدام هذه المبالغ 
 عاما. 65إلى 

وأكدوا على أهمية وجود الموارد  ف: المستقبل،ورحب األعضاء بالتزام اإلدارة بتحسين كفاءات التكاليف  -23
 .بكفاءة وفعالية أكبرالكافية للصندوق لإليصال 

والت: من شأنها  ،ستلمةالمجلس على التغذية الراجعة الم الدول األعضاء ف: شكرت إدارة الصندوق ممثل: -24
أن تساعد على صياغة الوثيقة النهائية لبرنامج العمل والميزانية. وباإلضافة إلى ذلك، أكدت إدارة الصندوق 

عضاء المجلس بأن الصندوق سوف يبذل قصارى جهده الحتواء التكاليف اإلجمالية، من خالل التشجيع أل
، ضمن المرونة المحدودة الت: تتمتع بها هيكلية التكاليف كلما كان ذلك ممكنا ،على قدر أكبر من الكفاءات

وجهود التعزيز  ،جودة المشروعات، واإليصال خذ بعين االعتبار الحاجة لحمايةومع األ ،ف: الصندوق
 الجارية.

ي ، وأشادوا بأهمية العمل الذلمكتب التقييم المستقل ةرحب أعضاء المجلس ببرنامج عمل والميزانية المقترح -25
الفعلية، تعكس تراجعا بالقيم  2019المقترحة لعام  المكتب ميزانية أن هذا المكتب. وباإلشارة إلى يجريه

الكفاءات مع ضمان منتجات عالية الجودة، بما ف: تحقيق أوضح المكتب جهوده الرامية إلى الوصول إلى 
دام الخدمات االستشارية جات التقييمات وزيادة استختمن إلعدادذلك البحث عن الموارد ف: الصندوق نفسه 

غير فقد توفرت معلومات إضافية عن النفقات  الوطنية واإلقليمية لوضع النتائج ف: سياقها المالئم. كذلك
ذات الصلة باستعراض األقران الخارج:. ومن شأن هذا االستعراض أن يوفر فرصة جيدة للنظر  المتكررة

 أن ت، أوضح المكتبتساؤالوارده. واستجابة لبعض الف: مالءمة مؤشرات األداء الحال: للمكتب وكفاية م
 خالل أي عام من األعوام. سيتم تقييمهامعايير االنتقاء المستخدمة لتحديد البرامج واالستراتيجيات القطرية 

الستعراض المقترحات النهائية لكل من الصندوق ومكتب التقييم المستقل ف: دورته الت:  المجلس وتطلع -26
 .2018كانون األول ستعقد ف: ديسمبر/
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 مسودة خطة العمل لتعميم قضايا الشباب -دال 
 (جدول األعمال)ج( من  3)البند  

 

جراءات سيتم من خاللها تنفيذ خطة العمل، وه:: اإلرّحب المجلس على وجه الخصوص بأربعة مجاالت  -27
( إدارة المعرفة المستندة 3) ( تعزيز قدرات التنفيذ؛2( إيصال البرامج القطرية الت: تراع: قضايا الشباب؛ )1)

رساء الشراكات.اال( 4إلى الدالئل؛ )  نخراط السياسات: وا 

 يل:: ط أعضاء المجلس الضوء على ماوف: تعليقاتهم، سلّ  -28

  على سبيل منها الشباب ليسوا بمجموعة متجانسة ولفئات الشباب المختلفة احتياجات مختلفة، و
من و ب والشابات، والشباب الذين يعانون من إعاقات، المثال الشباب الريفيين والحضريين، والشبا

لى الموارد المالية وغيرها.و االفتقار إلى األراض:   ا 

  استجابة خطة العمل لالحتياجات الفعلية الحاجة لضمان إشراك الشباب ف: عمليات اتخاذ القرارات و
 وتفصيلها لتوائم السياقات المختلفة.

 والفرص الت: توفرها التكنولوجيات الخاصة باالبتكارات.وبناء القدرات  بالتركيز على التدري 

  :مجاالت الت: ال يتمتع فيها الصندوق بميزة نسبية قوية، الأهمية استقطاب الشراكات، وبخاصة ف
 مع محاولة الصندوق ف: الوقت ذاته بناء قدراته المؤسسية الذاتية. 

 نظم األغذية وسالسل القيمة بغية خلق واالستثمار ف ،الحاجة للتحرك قدما نحو زراعة أكثر حداثة :
 لكسب العيش. جدية اقتصاديافرص عمل م

إجراء جرد للمنظمات الشبابية الت: تعمل مع المشروعات الت: يدعمها  إلىوأشارت إدارة الصندوق  -29
الصندوق، القتناص أفضل الحتياجاتها المخصوصة وتحديد المجاالت لمزيد من االنخراط. عالوة على 

بأن العمل جار  على تنقيح المبادئ التوجيهية لالستهداف ف: الصندوق، والت: ستأخذ  استذكرت ذلك، فقد
 عالوة على خطط العمل المتوقعة ف: مواضيع التعميم األخرى. ،بعين الحسبان خطة عمل الشباب

ة األغذية ، فإن الصندوق بالفعل على اتصال بالمنظمات المختلفة، مثل منظموفيما يتعلق بإرساء الشراكات -31
سف، وصندوق األمم المتحدة للسكان، لتحديد مجاالت التعاون بشأن يواليونومنظمة العمل الدولية والزراعة 

ة لتحليل الوضع يتعميم قضايا الشباب. عالوة على ذلك، فإن الصندوق يعمل مع المؤسسات البحث

المخرجات:

رّحب المجلس بمسودة خطة العمل لتعميم قضايا الشباب، وهنأ إدارة الصندوق على الجهود الت:  -1
 ة فعالة ضمن عمليات الصندوق.بذلت لتعميم قضايا الشباب بصور 

وستعرض خطة العمل النهائية واألكثر دقة الت: تشمل التغذية الراجعة المتوفرة على المجلس التنفيذي  -2
 ف: دورته ف: ديسمبر/كانون األول التماسا لمصادقته عليها.
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وجود بيانات ألخذ بعين االعتبار لريفية، مع ااالقتصادي للشباب الذين يعانون من إعاقات ف: المناطق ا
 محدودة للغاية بهذا الشأن.

لهيكلة الرصد والتقييم بحيث يتم  المتاحة أفضل الوسائلف: سوف تنظر النسخة النهائية لخطة العمل أيضا  -31
 اقتناص النتائج ومواضيع التعلم.

 ن جدول األعمال(م 4 التقييم )البند
بعد المائة والدورة الثانية بعد المائة للجنة  األولىدورة رئيس لجنة التقييم عن ال تقريرا -هاء   

 ( من جدول األعمال(2( و)1)أ( ) 4)البند  التقييم
سيا، وهو يندونإمن  GeorgeLantuالسيد  بالتقريرين الشفهيين اللذين ألقاهماأحاط المجلس التنفيذي علما  -32

بعد المائة والثانية  األولىدورت: اللجنة محاضر  ىإل انرير لجنة التقييم. واستند التقلالرئيس المنتخب حديثا 
 على التوال:.EB2018/124/R.6و EB2018/124/R.5بعد المائة، كما ه: واردة ف: الوثيقتين 

ورّحب باستعراض النظراء الخارج:، الذي سيجري مقابالت  مع  ،وقد أكد المجلس على أهمية مهمة التقييم -33
سياسات الوينظر ف: القيمة المتحققة مقابل المال المنفق وكفاءة  ،جملة واسعة من أصحاب المصلحة

 والعمليات والمنتجات.

ومع االعتراف بالدروس والتوصيات عالية الجودة المنبثقة عن التقييمات، اقترح أعضاء المجلس إمكانية  -34
مكتب التقييم  تعزيز استخدامها لو أنها التزمت بالوقت الموضوع لها بصورة أفضل. واستجابة لذلك، أوضح

بأن النزعة ه: أن تجرى التقييمات بعد استكمال المشروعات ولكن يمكن للتوصيات والدروس المستفادة 
وتعقد المناقشات مع إدارة  يستنير بها تصميم المشروعات الجديدة وتنفيذ العمليات الجارية.لمنها أن تستخدم 

ن مفيدة فيها، وبعدئذ يتم إعداد برامج العمل تبعا  الصندوق لتحديد المجاالت الت: يمكن للتقييمات أن تكو 
 لذلك.

لضمان استباقية أكبر  الجهود جاريةو  .رصدا مستمرايتطّلب وافقت إدارة الصندوق على أن تنفيذ المشروعات  -35
ف: االستجابة للقضايا بأسلوب يتسم بتوقيت أنسب. فعلى سبيل المثال، يتم استعراض لوحة المخاطر الت: 

ولتصحيحها بطبيعة  ،وعات المعرضة للمخاطر بصورة منتظمة للتطرق للشواغل بصورة مبكرةتحدد المشر 
طار الفعالية اإلنمائية البيانات عن التشغيلية الحال كلما كان ذلك ضروريا. ويوفر نظام إدارة النتائج  وا 

ودعم أوثق إشراف النتائج واألثر ف: وقتها الفعل:، كذلك فإن من شأن المزيد من الالمركزية أن يسمح ب
 للتنفيذ أكثر استجابة.
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 من جدول األعمال( )ب( 4البند )التقييم المؤسسي للهيكلية المالية للصندوق ) -واو 
 من جدول األعمال( )ب( 8)البند  تحديث عن تحويل الهيكلية المالية للصندوقو 

 

هذا قد أثارت أسئلة محورية  اعترف أعضاء المجلس بأن النتائج والتوصيات الناجمة عن التقييم المؤسس: -36
تتعلق بالهوية والهيكلية المستقبلية للصندوق، وأنه من الضروري النظر فيها ومناقشتها مع الدول األعضاء. 

يات الت: خرج صالحاجة لفهم أعمق لتبعات التو  يض ف: اآلراء بين أعضاء المجلس علىوقد ساد اتفاق عر 
فقد طلب من إدارة الصندوق إجراء تحليل معمق يستند إلى بها التقييم المستقل. وعلى وجه الخصوص، 
اإلدارة على المدى المتوسط والطويل. وحث بعض األعضاء  الدالئل للطلب على القروض بشروط عادية

ضمان إبقاء الصندوق على على توخ: الحذر ف: النظر ف: إدخال تعديالت على شروط اإلقراض العادية ل
 ارته للزبائن من البلدان متوسطة الدخل.وعدم المخاطرة بخس تنافسيته

والت: سيتم  ،كما طلبت تفاصيل أخرى بشأن إدارة المخاطر واستدامة الصندوق المالية على المدى الطويل -37
عالقة، تّم التأكيد  يئتمان: للصندوق. وف: موضوع آخر ذو االتمحص فيها بعناية عند إعطاء تصنيف 

طار القدرة على تحمل الديون وتحديد الخيارات المتاحة لضمان ستعراض إال الحاجة الملّحةمجددا على 
ف: النظر ف:  االستمراروالبد من  تعويض الصندوق عن العائد غير المتحقق نتيجة لتنفيذه لهذا اإلطار.

ومبدأ "عدم اإلضرار" بحيث يشكالن االعتبارين األساسين عند توفير  ،قدرة البلدان على تحمل القروض
 صندوق.التمويل من ال

رف وتنويع قاعدة مبادئ ذات الصلة بالتحوط ضد مخاطر أسعار الصالكذلك رحب األعضاء بصورة عامة ب -38
مع وجود وجهات نظر متباينة حول إنشاء نوافذ تمويلية مخصوصة لتوفير المساعدة موارد الصندوق، 
تدخالت الضا عن طويلة األمد عو  مهمة الصندوق وتركيزه على التنمية لخطر خسارةالطارئة، نظرا 

 .الطارئة

المخرجات:

بيان لجنة مراجعة نظر المجلس التنفيذي ف: التقييم المؤسس: للهيكلية المالية للصندوق، مع  -1
 الحسابات بشأنه والتحديث الذي وفرته إدارة الصندوق عن تحويل الهيكلية المالية للصندوق.

وأكد المجلس على الحاجة لتحليل أكثر تعمقا للنتائج والتوصيات المنبثقة عن التقييم المؤسس: وأثرها  -2
 على االستدامة المالية للصندوق.

ق ف: كل من توصيات التقييم المؤسس: ونتائج التقدير الشامل واتفق على أن تنظر إدارة الصندو  -3
المستقل للمخاطر المالية بغية تحديد اإلجراءات للتنفيذ اآلن: وعرض التحليالت الضرورية على 

 ممثل: الدول األعضاء الستعراضها ف: دورة المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول.

صيال عن الخطوات التالية ف: معتكف المجلس التنفيذي وسوف يتم استعراض خارطة طريق أكثر تف -4
للنظر ف: المظاهر المالية واإلنمائية والسياسية، والوصول إلى اتفاق ف: اآلراء حول سبل  2019عام 

 المض: قدما.
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واالستجابة  ،اتباعها لتوسيع قاعدة مواردهمن األسواق كوسيلة يمكن للصندوق ومع االعتراف باالقتراض  -39
الموارد، الت: يجب أن  اتللطلبات على تمويله، فقد أكد العديد من األعضاء على أهمية مساهمات تجديد

ذلك، أدرك المجلس الحاجة لضمان مستوى مالئم من  جوهر موارد الصندوق. عالوة علىتبقى على الدوام 
خذ بعين االعتبار حقيقة أن مالية على جميع المستويات، مع األالخبرة بين موظفيه ولتعزيز حوكمته ال

 ممثل: الدول األعضاء ف: الهيئات الرئاسية للصندوق يعينون من قبل الدول األعضاء ذات السيادة.

بين اإلدارة ومكتب التقييم المستقل بشأن اتساق أساليب ونظم  تحديث عن وضع االتفاقية -زاي 
 التقييم المستقل والتقييم الذاتي في الصندوق: المرحلة الثانية

)ج(منجدولاألعمال(4)البند  
كتب التقييم مأحاط المجلس علما بالتحديث المقدم عن وضع المرحلة الثانية من االتفاقية بين اإلدارة و  -41

للنظراء لمهمة التقييم ف: الصندوق، فقد اتفقت إدارة الصندوق مع  خارج: إلجراء استعراض المستقل. ونظرا
تعراض النظراء لضمان إمكانية أن تستنير مكتب التقييم المستقل على انتظار التقرير النهائ: لفريق اس

 المرحلة الثانية من اتفاقية االتساق بنتائج وتوصيات هذا االستعراض.

 ه( من جدول األعمال()4برنامج القطري واالستراتيجية القطرية للكاميرون )البند تقييم ال -حاء 

 
)البند  ورقة النهج المنقحة بشأن استعراض النظراء الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق

 ( من جدول األعمال(د)4

 

لمجلس أن القيمة عضاء ا، ألJosephEichenbergerرئيس فريق استعراض النظراء الخارج:، السيد أّكد  -41
المتحققة مقابل المال المنفق والكفاءة هما القضيتان الرئيسيتان اللتان سيتم التطرق لهما ف: االستعراض من 

 خالل النظر ف: فائدة التقييمات لزبائنها األساسيين، وتخصيص الموارد وتطبيق أفضل الممارسات.

المخرجات:

رون بتنفيذ توصيات تقييم البرنامج القطري يب المجلس التنفيذي بالتزام حكومة الكامرحّ  -1
 .EB 2018/124/R.9جية القطرية كما ه: واردة ف: الوثيقة واالستراتي

إيضاحات تتعلق بإجراءات التخفيف  تلبباإلشارة إلى نتائج التقييم األقل من مرضية، ط  و  -2
لتجنب تكرار مثل هذه األوضاع ف: المستقبل. ووفرت إدارة الصندوق معلومات إضافية عن 

المسار ف: الوقت المناسب ف: حال  ، وتصحيحةجراءات المتخذة لضمان االستجابة االستباقياإل
ع البيانات ف: الوقت الفعل: وآليات رصد مبرزت قضايا ف: العمليات القطرية، بما ف: ذلك ج

 الطرف الثالث.

المخرج:

النهج المنقحة بشأن استعراض النظراء الخارج: لمهمة التقييم  ورقة ذي علىيوافق المجلس التنف -1
ظر ف: التقييم النهائ: ف: دورته الت: ستعقد ف: سبتمبر/أيلول عام ف: الصندوق، وتطلع للن

2019. 
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قد أكد رئيس الفريق و  .راض النظراء الخارج:الموضوعية واستقاللية فريق استع وجرى التطرق إلى قضية -42
يتوجه بأدوات وعمليات مثبتة لضمان  هيئة مهنية وأن عملهاللمجلس بأن فريق التعاون ف: مجال التقييم هو 

كذلك فإن الفريق سيبذل قصارى جهده لضمان التوازن بين االستعراض الخارج: بصورة الموضوعية. 
 يه تقييمات الصندوق بحيث تكون النتائج مفيدة للصندوق.وتقدير السياق الذي تجرى ف مستقلة

تقرير و  من جدول األعمال( )و(4)البند التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق -اء ي
 من جدول األعمال( 5)البند الفعالية اإلنمائية للصندوق 

 
دارة الصندوق على جو  -43 التقريرين وعبروا  دة وموضوعيةأثنى أعضاء المجلس على مكتب التقييم المستقل وا 

نتائج الخاصة بالصندوق ف: كال الوثيقتين. وتمت اإلشارة بعين القلق للعتبة الت: العن تقديرهم لزيادة تداخل 
وصل إليها أداء حافظة الصندوق والتراجع ف: عدد المؤشرات بما ف: ذلك الكفاءة، واالستدامة، واألثر على 

إضافة تفصيالت أخرى ف: التقرير للوصول إلى شرح  ومن الضروريالجنسين. والمساواة بين  ،الفقر الريف:
. كذلك هنالك حاجة مع مرور الوقتأفضل لهذه النزعات ذات المنحى التراجع: والت: يمكن رؤيتها 

إلجراءات تتخذ لعكس هذه النزعة التراجعية، وبخاصة على ضوء تحرك الصندوق المحتمل نحو توسيع 
اإلصالحات المدخلة حديثا تمت مناشدة إدارة الصندوق لتفعيل و ف: المستقبل. عمله موذج نموذجه المال: ون

تأخير، وإلدخال تعديالت على حافظة الصندوق الجارية، ولتسريع األثر الذي يمكن قياسه على  بدون أي
ة عن مستواها المستقبلية من كال التقريرين تحسينات ف: أداء الحافظ داء. وساد األمل بأن تظهر النسخاأل

 الحال:.

فسرت إدارة الصندوق الخطوات المتعددة المتخذة لتحسين الكفاءة، بما ف: ذلك بطاقة درجات القيمة  -44
المتحققة مقابل المال المنفق، وتقليص الموارد على عدد أقل من البلدان، وتصميم عمليات أكبر، والت: 

المخرجات:

استعرض المجلس التنفيذي التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق مع استجابة إدارة  -1
، مع تقرير الفعالية وضميمتها EB 2018/124/R.12الصندوق عليه، كما هو وارد ف: الوثيقة 

للصندوق وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليه، كما هو وارد ف: الوثيقة اإلنمائية 
EB 2018/124/R.13 .وضميمتها 

 يل:: وشملت القضايا المحددة للمتابعة ما -2

 عن تعميم قضايا المناخ؛ استمرار اإلبالغ 

 استعراض صلة وتوقيت التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق؛ 

  جيهية لالستهداف؛استعراض المبادئ التو 

  عرض للمواضيع البديلة لموضوع التعلم ف: التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات
 ؛2019الصندوق لعام 

 .تحليل معمق للتمويل المشترك 
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طالق وتنفيذ خطة عمل شاملة للصروفاتع الصرف، سر نتائج أفضل وت تثمر عنأظهرت الخبرة كونها  ، وا 
 أنشطة التوريد والصرف، وجمع بيانات اإلشراف. عدد من األدوات ألتمتة

 مجموعةلمشروعات المدرجة ف: داء يمكن أن يعزى للحصة األكبر من امع االعتراف بأن تراجع نتائج األو  -45
ة، حث أعضاء المجلس إدارة هشف: بلدان تعان: من أوضاع  الت: يجري تنفيذهامشروعات هذا العام 

للبلدان  البد من التغلب عليه. ومن شأن البرنامج الخاص على النظر إلى هذا الموضوع كتحدّ  الصندوق
ة االعتبار للمتغيرات دوالذي سيطلق ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد، وزياالت: تعان: من أوضاع هشة 

 يم البرامج أن تؤدي إلى تعزيز األداء.العديدة الت: تسهم ف: الضعف ف: مرحلة تصم

ي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق إدارة الصندوق لاللتزام بالتوصية الواردة ف: التقرير السنو مناشدة وتمت  -46
عالقة بهذا الموضوع ف: جميع برامج  ، وإلدراج مقطع ذيخروج ف: مرحلة التصميمإليجاد استراتيجيات لل

ووثائق المشروعات المستقبلية. ومن شأن مثل هذا النهج أيضا أن يكون هاما الفرص االستراتيجية القطرية 
 ملكية من قبل الحكومات الوطنية.اللتعزيز االستدامة و 

ف: أداء مؤشر  ، رغم كونه مستمرا،التراجع البط:ءبشأن وتم التعبير عن القلق على وجه الخصوص  -47
لصندوق هذه النتيجة بجدية كبيرة وه: حاليا بصدد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتأخذ إدارة ا

تحديث خطة عمل التمايز بين الجنسين، بحيث تتعدى مجرد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتضمن 
 رات التمايز بين الجنسين والشمولوسيتم أخذ اعتبا بالمائة من المشروعات. 25ثار التحولية ف: اآل

 حلة تصميم المشروعات.منذ مر ف: الحسبان االجتماع: 

دارة الموارد البيئية. ونظرا  المتعّلقب المجلس بالتوجه التصاعدي لألداء ورحّ  -48 بالتـأقلم مع تغير المناخ وا 
فقد طلب من إدارة الصندوق اإلبقاء على اإلبالغ  ،ألهمية تعميم قضايا المناخ والطبيعة الجارية لهذا العمل

 لفعالية اإلنمائية للصندوق.النسخ المستقبلية من تقرير اف: عنه 

وبالنظر إلى نتائج موضوع التعلم ف: التقرير السنوي لهذا العام عن االستهداف، تطلع أعضاء المجلس  -49
من مخاطر الوضوح الضروري وتحم:  من شأنها أن توّفرالت: التوجيهية المعدلة عن االستهداف للمبادئ 
ائح السكانية ضعفا وزيادة الكفاءة. كذلك البد من إيالء وأكثر الشر فقرا بين خدمة أشد الفقراء  المفاضلة

بين استهداف أشد الناس فقرا  للتضارب المحتملاالهتمام إلدماج أشد الناس فقرا ف: نظم السوق والتطرق 
لألسواق. ومن المرحب به إجراء مناقشات أبعد عن كيفية تحقيق هذه  هوزيادة نهج سالسل القيمة الموج

 ،. ويمكن للتقييم المؤسس: لنهج الصندوق بشأن تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراءاألهداف المزدوجة
 يجريه مكتب التقييم المستقل، أن يسهم ف: مثل هذه النقاشات. الذي

أن معظم أهداف التجديد العاشر لموارد الصندوق ه: على المسار الصحيح، إال ب علما المجلس أخذومع  -51
إجراء تحليل  إلى مكان قلق. وأشارت إدارة الصندوق لتمويل المشترك كانتقلص معدالت اأن استمرار 

وسوف يتم تشاطر هذا التحليل مع المجلس التنفيذي ف: دورة  ،معمق لمحركات مثل هذا التراجع
تمثل الغرض من هذا التحليل ف: تيسير تحديد وسائل عكس هذا التوجه بصورة يديسمبر/كانون األول. و 

دارة الصندوق على التفاوتات اإلقليمية وعلى أهمية حجم المشروعات ف: اجتذاب التمويل مستدامة. وأكدت إ
وبالتال: تمويال  ،ومن شأن وجود مشروعات أكبر أن تستقطب اهتماما سياسيا المشترك المحل: والدول:.

مع ؤسسية إضافيا. إضافة إلى ذلك، فقد أحاط أعضاء المجلس علما بنية إدارة الصندوق بإنشاء عالقات م
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لجهات اإلقليمية الرئيسية المشاركة ف: التمويل لالتفاق على ذخائر مشروعات مشتركة منذ مرحلة ا
 التصميم.

بالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  1-بت القائمة الفرعية  جيموف: بيان مشترك، رحّ  -51
وعلى وجه الخصوص صلتها بالصندوق  –ولكنها تساءلت عن صلة الصيغة الحالية لهذا التقرير ،ونتائجه

ويمكن على أعضاء المجلس.  نظرا للفترة الزمنية الفاصلة بين جمع البيانات والعرض الفعل: لهذا التقرير -
النظر ف: هذا األمر كجزء من استعراض النظراء الخارج: أو إدراجه للمناقشة ف: دورة مستقبلية من دورات 

 لجنة التقييم.

السنوي عن نتائج  عن التقرير 2019ة، تم التساؤل عن موضوع التعلم المقترح لعام وف: موضوع ذي عالق -52
وأثر عمليات الصندوق نظرا ألن الصندوق يعيد حاليا هيكلة عملية تصميم مشروعاته، وبالتال: فإن تقييم 

يم المستقل وسيعود مكتب التقي .على ما يبدو الممارسات السابقة ف: هذا المجال ال يتم ف: الوقت المناسب
ع التعلم ك: ينظر فيها لموضو  للمجلس التنفيذي ف: دورته ف: ديسمبر/كانون األول مع بدائل محتملة

 المجلس.

من جدول  6)البند  تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة -طاء 
 األعمال(

 
 ،بالمائة 86يات مكتب التقييم المستقل بما يعادل أثنى المجلس التنفيذي على إدارة الصندوق ألخذها بتوص -53

حافظة الصندوق ف: جمهورية الكونغو  تخّص فة على أنها معلقة مع العلم بأن التوصيات الباقية المصنّ 
 12الديمقراطية، المعلقة ف: الوقت الراهن. وقد قالت إدارة الصندوق بأن تعليق الحافظة قد أوقف بتاريخ 

 باشر العمل على الفور للتطرق للتوصيات المعلقة.وسوف ي ،سبتمبر/أيلول

فيما يتعلق بإجراء التقييمات ف: التوقيت المناسب لها، رحبت إدارة الصندوق بالتقدم المحرز لتقليص الفجوة و  -54
والت: تعتبر مدخالت حاسمة للتقييمات المستقلة. وحتى  ،تقارير إنجاز المشروعات عرضالزمنية بين 

بعد استكمال المشروع. ونظرا ألن  أشهر 9شهرا إلى  41ص هذه الفجوة الزمنية من تاريخه، فقد تم تقلي
نجاز تقع على عاتق المقترض، فقد التزمت اإلدارة بالعمل بصورة وثيقة مع اإلمسؤولية تقديم تقارير 

 .حّد ممكن المقترضين لتقليص هذه التأخيرات إلى أبعد

المخرج:

، الت: تحتوي على تقرير رئيس الصندوق EB 2018/124/R.14ض المجلس التنفيذي الوثيقة استعر  -1
، وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليها كما ه: اإلدارة وتدابير يمالتقي توصيات تنفيذ وضع عن

 واردة ف: الضميمة، ورحب بأخذ إدارة الصندوق بالتوصيات بصورة كبيرة.
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لمنع أعمال التحرش ستراتيجية األمم المتحدة تحديث عن نهج الصندوق بشأن التطرق ال - الم
من جدول  12)البند  الجنسي، واالستغالل الجنسي، واالعتداء الجنسي والتصدي لها

 األعمال(
 المخرجات

عن نهج الصندوق بشأن التطرق الستراتيجية األمم  المقّدم ثيأحاط المجلس التنفيذي علما بالتحد -1
، كما اله والتصدي الجنس: واالعتداء الجنس:، واالستغالل الجنس:، التحرش أعمال لمنعالمتحدة 

 .EB 2018/124/R.41هو وارد ف: الوثيقة 

اتفق على أن يتم توفير تحديثات لكل و األهمية الجوهرية لهذه القضية، وساد اتفاق ف: اآلراء حول  -2
 دورة من دورات المجلس التنفيذي.

لى اللجنة الت: أنشأها برنامج األغذية العالم: تتحرى إدارة الصندوق إمكانية انضمام الصندوق إ -3
وذلك بهدف استعراض ومناقشة أفضل  ،كل من الدول األعضاء واإلدارةعن  نوالمؤلفة من ممثلي

 الجنس: الممارسات المتبعة للتطرق ألشكال المضايقات، بما ف: ذلك التحرش الجنس: واالستغالل
 الجنس:. االعتداءو 

 

عن القوائم الثالث، شكر المجلس التنفيذي إدارة الصندوق على هذا التحديث  بيان قدم نيابة من خالل -55
لجنس:، لالتحرش  االستجابةلها الصندوق بغية تجنب ذالشامل الذي يسلط الضوء على الجهود الت: يب

ب المجلس باإلجراءات المتخذة لتعزيز السياسات، واإلجراءات الجنس:. ورحّ  االعتداءو  الجنس: واالستغالل
 ،وأكد على أهمية وجود آليات إبالغ موثوقة يسهل الوصول إليها .اآلليات ف: مقر الصندوق وف: الميدانو 

دعاءاتهم بالتعرض لالستغالل اواإلبالغ عن  للخروجوالحاجة لخلق ثقافة يشعر فيها الضحايا باألمان 
 الجنس:.

: خطتها الرامية إلى إجراء مسح ودعم إدارة الصندوق فالجارية المجلس علما بأنشطة رفع الوع:  أحاط -56
الجنس:. ودعا المجلس إدارة  االعتداءو  الجنس: ، واالستغاللالجنس:موظف: الصندوق حول التحرش لفل غم

لتطرق با الخاصة عالوة على تعميم اإلجراءات ،الصندوق لتوفير المزيد من المعلومات عن هذا المسح
 لجنس: ف: جميع األنشطة الت: يمولها الصندوق.ا االعتداءو  الجنس: للتحرش الجنس: واالستغالل

واالستغالل التسامح إطالقا مع التحرش الجنس: أشارت إدارة الصندوق إلى اإلجراءات المتخذة للترويج لعدم  -57
الجنس:، بين الشركاء المتلقين وشركاء التنفيذ والمتعاقدين. وأشارت إدارة الصندوق إلى  العتداءوا الجنس:

 .تفاقيات والعقوداالالت: اتخذت لرفع الوع: بإدخال مثل هذه األحكام المخصوصة ف:  الخطوات الملموسة
وبهذا الصدد، سيتم التقدم بالمزيد من المقترحات اإلضافية ف: الدورة التالية للمجلس التنفيذي المقررة ف: 

 ديسمبر/كانون األول.

ن روما مقرا لها ومنظومة األمم المتحدة ورحب أعضاء المجلس بالتعاون الجاري بين الوكاالت الت: تتخذ م -58
من خالل فريق عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين ف: األمم المتحدة المعن: بالتصدي للتحرش الجنس:،  معاأل

ومشاركة الصندوق ف: فريق مهام اللجنة الدائمة بين الوكاالت حول المساءلة أمام السكان المتأثرين 
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الضوء على أهمية مواءمة جميع الجهود  المجلس وسلط .الجنسيين االعتداءوالحماية من االستغالل و 
 المبذولة بين المنظمات الشريكة.

 من جدول األعمال( 7المسائل التشغيلية )البند  – ميم

تقرير رئيس مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء عن  ( أ)
 اجتماعها التاسع

 ،التاسع هامن نيجيريا، حول اجتماع YayaOlaniranالدكتور ، مجموعةالالمجلس علما بتقرير رئيس  أحاط -59
. ورحب المجلس EB 2018/124/R.15وهو التقرير المستند إلى محاضر االجتماع الواردة ف: الوثيقة 

بالدروس المستفادة من االستعراض المستكمل حديثا لمعادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. 
لتحول الجاري للهيكلية المالية للصندوق وما قد يخلفه من أثر على نظام تخصيص الموارد باإلشارة إلى او 

طار  على أساس األداء، عبر أعضاء مجموعة العمل عن تطلعهم لوجود خطة عمل مفصلة وملموسة وا 
ا وذلك ك: تنظر فيه المجموعة ف: اجتماعه ،فترة التجديد الثان: عشر للمواردلاستعراض لقيام بزمن: ل
 القادم.

 مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال ( ب)

تقرير رئيسة مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال عن  :(3( و)2و) 1)ب(7البنود 
 األول والثاني والثالث هااجتماعات

 
مجموعة العمل المعنية بإطار  ف: العضو ،ألقى هذا التقرير أمام المجلس التنفيذي ممثل دولة الكويت -61

من  Boldorini MariaCristinaسعادة السفيرة رئيسة المجموعة ، السيد يوسف البدر، نيابة عن االنتقال
 األرجنتين، الت: لم تتمكن من حضور دورة المجلس.

وعّبر أعضاء المجلس عن تقديرهم للندوة غير الرسمية الت: نظمت عن إطار االنتقال قبيل انعقاد دورة  -61
غير الممثلين ف: مجموعة العمل هذه وغيرهم من ممثل: الدول تم تشجيع أعضاء المجلس و المجلس. 

أكتوبر/تشرين  8األعضاء على المشاركة ف: المشاورات غير الرسمية بهذا الشأن، والت: ستعقد بتاريخ 
 األول.

المخرجات:

المجلس التنفيذي بتقرير رئيسة مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال عن اجتماعها األول  رحب -1
حاضر هذه االجتماعات، كما تم تشاطرها مع المجلس ف: الوثائق والثان: والثالث استنادا إلى م

EB 2018/124/R.16 ،وEB 2018/124/R.17 ،وEB 2018/124/R.18. 

، ربما يكون من األفضل تركها للمرحلة بمسائلالمجلس من إثقال كاهل إطار االنتقال  وحذر -2
لعمل أن تحدد بعض القضايا الثالثة. وبهذا الصدد، أشارت إدارة الصندوق بأن بإمكان مجموعة ا

العالقة، وأن تتقدم باقتراحات للمجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول، بشأن الخطوات والمهام 
 والمسؤوليات التالية.
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 من جدول األعمال( 8المسائل المالية )البند  – نون

يها التاسع واألربعين بعد رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماع ا( تقرير 2( و)1)أ()
 المائة، والخمسين بعد المائة

 تقريري رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعيها التاسع واألربعين بعد المائة استعرض المجلس التنفيذي -62
من إيطاليا، كما وردا ف:  AlbertoCogliati، اللذين عرضهما رئيس اللجنة السيد والخمسين بعد المائة

 علما بالمعلومات المتوفرة فيهما. وأحاط EB 2018/124/R.30و EB2018/124/R.29الوثيقتين 

 )ج( تحديث عن شروط التمويل

 
إلى أن جهود بناء القدرات جارية بالفعل، مع تنظيم حلقات عمل للموظفين ك:  وأشارت إدارة الصندوق -63

ع المقترضين الذين قد يبدون ماألمر وكذلك  .إلى فهم أفضل للمنتجات الجديدة وكيفية تنفيذها ايصلو 
اهتماما بالمنتجات الجديدة للمشروعات المقرر عرضها على المجلس التنفيذي للمصادقة عليها خالل عام 

إدارة  علىعيات هذه التغييرات االعمل جار  أيضا على خطة عمل للتصدي لتدف وباإلضافة لذلك. 2019
ق، فإن األثر المتوقع سيكون ضئيال للغاية وغير مرئ: إال المخاطر. وفيما يتعلق باالستدامة المالية للصندو 

 .على المدى األطول

المخرجات:

رحب المجلس التنفيذي بالتحديث المقدم عن شروط التمويل كما هو وارد ف: الوثيقة  -1
EB  2018/124/R.31، للطبيعة الشمولية للوثيقة، ومبديا  دعما  عريضا   معبرا عن تقديره

للنهج المقترح. واتفق أعضاء المجلس على الحاجة ألن يقوم الصندوق بتحديث وتنويع 
المنتجات المالية الت: يوفرها وشروطها، بغية توفير المزيد من المرونة والخيارات للمقترضين، 

تمويل التنمية وتركيزه المخصوص على مع األخذ بعين االعتبار مهمة الصندوق كمؤسسة ل
 أشد الفقراء فقرا.

، 2019وبالنظر إلى التنفيذ الممكن لهذه المنتجات المالية الجديدة بدءا من يناير/كانون الثان:  -2
تم السع: للحصول على معلومات إضافية، وتم توفيرها بشأن ما يل:: األثر الذي سيخلفه 

مالية؛ إسقاطات االستفادة من هذا المنتجات الحديثة؛ ذلك سواء من الناحية التشغيلية أو ال
قدرة موظف: الصندوق وأصحاب المصلحة الرئيسية على اإلدارة المالئمة لهذه المنتجات؛ 
التغييرات ف: المخاطر؛ إلحاح تنفيذ التغييرات المقترحة، سواء من جهة جودة وكمية األدوات 

 تحقاق.المتوفرة وأثر التمايز المقترح ف: آجال االس

وسيتم تنقيح تحديث شروط التمويل ليشمل التغذية الراجعة المستلمة. وستعرض النسخة  -3
المنقحة مع مشروع قرار حول التعديل المطلوب إدخاله على سياسات التمويل ومعاييره ف: 

لك: تستعرضها،  2018الصندوق على لجنة مراجعة الحسابات ف: نوفمبر/تشرين الثان: 
لس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول للمصادقة عليها ورفعها إلى مجلس وبالتال: على المج

 سعيا لتبنيها رسميا. 2019المحافظين الذي سيعقد دورته ف: فبراير 
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طلب متين من  بوجوداستنادا إلى المقارنة مع المؤسسات المالية الدولية األخرى، فإن اإلدارة على ثقة  -64
 ولحوستبذل جميع الجهود الرامية إلى ضمان التواصل بصورة كاملة  .المقترضين على المنتجات الجديدة

 الخيارات المتاحة للمقترضين، بحيث يتم السماح لهم باتخاذ أفضل االختيارات المستنيرة.

االستحقاق المقترح بين بعض الدول المقترضة  آجالر بعض األعضاء عن قلقهم بشأن أثر التمايز ف: عبّ  -65
بالهيكلية المقترحة، فيما يتعلق  ،بالعمل الجاري على إطار االنتقال. وأوضحت إدارة الصندوق بأنهته وعالق

تم  وقد. مة بناء على آجال االستحقاقءأكثر المنتجات مال باختيارن ف: موقع يسمح لهم و المقترضسيكون 
 وضع فئات للبلدان الت: تتمتع بإعفاءات وخصومات والت: تستهدف البلدان الت: تمر بانتقال.

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وضع تقرير عن)ه( 
EBبتقرير وضع التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الوارد ف: الوثيقة علما   مجلسال أحاط -66

2018/124/R.32  . تعهداتها  ابلد 77وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، أعلنت  ،أنه مع األخذ بعين االعتبارو
من  لمائةبا 78مليون دوالر أمريك: للتجديد الحادي عشر للموارد، بما يصل إلى  961.4ما مجموعه ب

حث ممثلو الدول األعضاء ف: الصندوق الدول  ،مليار دوالر أمريك: 1.2الهدف الموضوع للتجديد وقدره 
القيام بذلك، وكذلك حثوا أيضا الدول األعضاء الت: على األعضاء األخرى الت: لم تعلن تعهداتها بعد 
 أعلنت تعهداتها بالفعل النظر ف: إمكانية زيادتها.

ى ضمان وجود الموارد الكافية لتنفيذ النهج التحولية لتعميم قضايا المناخ والبيئة والتمايز بين عل وتم التأكيد -67
المشاورات جارية مع عدد من الدول األعضاء  أن الجنسين والتغذية والشباب. وأشارت إدارة الصندوق إلى

لشركاء الميّسرة. وسيتم أخذ االقتراض السيادي وقروض او دة، مساهمات تكميلية غير مقيّ  تعبئةبشأن احتمال 
 بعد هذهاألخيرة بعين االعتبار مع توخ: الحذر الالزم. كذلك فسيتوفر للمجلس التنفيذي تفاصيل إضافية 

 المشاورات األولية.

واستجابة لتساؤل عن نهج الصندوق بشأن زيادة التمويل المشترك، أشارت إدارة الصندوق إلى إعداد  -68
 امشترك را للبراهين الت: تقول بأن المشروعات األكبر تنحو ألن تجتذب تمويالاستراتيجية بهذا الصدد. ونظ

فسيتم بذل الجهود لالستجابة تبعا لذلك. عالوة على هذا، سيتم استقطاب الشراكات الموجودة بغية  ،أكبر
ف:  ، الذي يمكن أن يؤديوتحديد مجاالت االتساق والتمويل المشترك المحتمل ،مناقشة ذخائر المشروعات

 نهاية المطاف إلى توسيع نطاق وتكرار التدخالت الناجحة.

إلى أن الموارد المعبأة من القطاع الخاص ال يتم احتسابها ف: هدف التجديد الحادي عشر  وباإلشارة -69
ومن المحتمل أن تعرض  .مع القطاع الخاصللموارد، فقد أعلم المجلس بأنه يتم تحري بعض المبادرات 

. وتطلعت 2019ن القطاع الخاص على المجلس التنفيذي للنظر فيها ف: أبريل/نيسان استراتيجية محدثة ع
ستقطاب او اإلدارة قدما للتغذية الراجعة للمجلس عن كيفية االنخراط بصورة أفضل مع القطاع الخاص، 

حوكمة والتطرق لقضايا ال ،وتوفير منتجات متمايزة بصورة مباشرة لرواد األعمال الشباب ،الموارد المتاحة
 تنشأ.قد الت: 
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تحديث عن تنفيذ القسم الخاص ( وو) تحديث عن إطار قروض الشركاء الميّسرة (د)
 9م بالغ المالي رقلإلبانخفاض القيمة من المعيار الدولي 

 
 )تكملة( والتقييم المسائل التشغيلية

القطرية  اتيجياالستراتو  ةالقطري البرامج اتتقييمبرامج الفرص االستراتيجية القطرية و  -سين 
 من جدول األعمال( )ه(4و (ج) 7)البندان 

 
 آسيا والمحيط الهادي (1)

 الهند

مع  ،(2024-2018)المجلس التنفيذي ودعم باإلجماع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للهند  استعرض -71
الفرصة  ، والت: أتاحت2018التأكيد على صلة وأهمية الندوة غير الرسمية الت: عقدت ف: يوليو/تموز 

البرازيل عن تقديرها  أعربتوعند إلقاء بيان بالنيابة عن القائمة جيم،  .لمناقشة مثمرة ومعمقة لهذا البرنامج
إمكانية إشراك الختيار الصندوق لوضع هدف استراتيج: واحد مركز لهذا البرنامج، ودعت الصندوق لتحري 

المتاحة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الخيارات  وطلبت إيضاحات عن .الشباب ف: تنفيذ البرنامج
أعضاء المجلس من سويسرا  وأعرب الثالث:، إذ أن هنالك اهتمام كبير للتعلم وتشاطر الخبرة اإلنمائية للهند.

ودعوه إلى تشاطر الخبرة عن  ،والمملكة المتحدة وهولندا عن تقديرهم لتعاون الصندوق مع القطاع الخاص
الصندوق على لعب دور أكبر ف: التأثير على  وامل لصالح الفقراء. كذلك فقد شجعكيفية جعل األسواق تع

 استنادا إلى خبرته ف: معالجة الفقر ف: المناطق النائية والصعبة. اتالسياس

مكتب التقييم المستقل ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد للهند وأحاط علما بالجهود ورحب  -71
، وبخاصة فيما يتعلق 2016تابعة التوصيات الناجمة عن تقييم البرنامج القطري لعام الواضحة المبذولة لم

 واقترح تحديثا منتظما عن المؤشرات ف: إطار النتائج. ،باالستهداف واألنشطة غير اإلقراضية

المخرجات:

الصندوق عن إطار شروط  وفرها إدارةتأحاط المجلس التنفيذي علما بالتحديثات الشفهية الت:  -1
الخاص بانخفاض القيمة من المعيار الدول: لإلبالغ المال: رقم القروض الميّسرة وعن تنفيد القسم 

9. 

وسوف يستمر توفير التحديثات المنتظمة لكل من لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي بهذا  -2
 الخصوص.

 

المخرجات:

الهند، أرمينيا، وكوبا، و استعرض المجلس التنفيذي برامج الفرص االستراتيجية القطرية لكل من  -1
 مولدوفا.جمهورية تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لكل من الهند و  معمولدوفا، جمهورية و 

 .أدناهويرد موجز لمناقشات هذه البنود  -2
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لى الصندوق ع لوزارة الشؤون االقتصادية ف: الهندوبالنيابة عن حكومة الهند، شكر األمين العام المشترك  -72
مشروعات  فمواءمته لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لألفق المتغير ومتطلبات البلد، ودعا ألن تخل

وعّبر عن اهتمام  خرين تكرار المشروعات وتوسيع نطاقها.الصندوق أثرا يمكن إثباته بحيث يمكن لآل
ودعا  ،زراعية ورفاهية المزارعينلقضايا المستمرة ف: التنمية الللتعاون مع الصندوق ف: التطرق باالحكومة 

أكد على أهمية فقد الصندوق لضمان أن تجتذب المشروعات استثمارات أكثر من القطاع الخاص. كذلك 
الصندوق لالنخراط مع الوكاالت التقنية  داعيا  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: والمساعدة التقنية 

 مثل منظمة األغذية والزراعة.

 ا الالتينية والكاريبيأمريك (2)

 كوبا 

ن بم ،بعض األعضاء وأعرب ،رحب المجلس ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج لكوبا -73
أنغوال، واألرجنتين، والبرازيل، والكاميرون، والصين، والجمهورية الدومينيكية، وفرنسا،  فيهم الممثلين عن

يطاليا، والمكسيك، والمملكة الم عن تقديرهم لجودة ومحتوى  تحدة، وسويسرا، وجمهورية فنزويال البوليفاريةوا 
 .، ووفروا تعليقات بناءةوالتوجهات االستراتيجية لهذا البرنامج ولذخيرة المشروعات المرتقبة ف: البالد

شباب بالنسبة لألهداف االستراتيجية المقترحة ونهج االستهداف والتركيز على المساواة بين الجنسين والو  -74
لخطر تغير كوبا ، ولتعرض الريفيين، فقد اعتبرت جميعها متوائمة تماما وهامة بالنسبة ألولويات الحكومة

المناخ وغيرها من خصوصيات السياق القطري. وسّلط األعضاء الضوء على الموقع الفريد الذي يحتله 
والمساعدة على تحسين تنافسية  ،ف: البالد الجارية اإلصالحالصندوق كشريك موثوق لكوبا ف: دعم عملية 

 القطاع الزراع: والحد من الضعف ف: وجه تغير المناخ.

 ،شجعت المملكة المتحدة الصندوق على استخدام أدواته اإلقراضية وغير اإلقراضية بصورة استراتيجية -75
 وسّلط .هالتنفيذ اواستقطاب التمويل المشترك لتوفير الدعم الفعال لعملية اإلصالح الت: تسعى حكومة كوب

سويسرا الضوء على أهمية التعاون مع الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها ووكاالت األمم المتحدة  ممثل
خرين األخرى بموجب اإلطار الجديد لألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، عالوة على الشركاء اإلنمائيين اآل

الواليات المتحدة األمريكية، فقد  ةأما ممثل .سراالنشطين ف: القطاع الزراع: ف: البالد، بما ف: ذلك سوي
 .وذلك التزاما بسياسات بالدها ،لن تدعم أي مشروع ف: كوبا اإلى أن بالده تأشار 

 وأوروبا الشرق األدنى وشمال أفريقيا (3)

 أرمينيا

أهمية  ر المجلس التنفيذي عن دعمه لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية أرمينيا. وأشار إلىعبّ  -76
الت: تمر بمرحلة انتقالية مثل أرمينيا. وسّلط المجلس الضوء على  البلدانهذا اإلطار االستراتيج: لدعم 

خرين لشركاء والمانحين اآلااألهمية المخصوصة لملكية الحكومة ونيتها استخدام هذا البرنامج لتوجيه 
 الريفية والزراعية ف: البالد. التنميةالمنخرطين ف: قطاع 

يبن: أرضية و  ،المجلس عن تقديره لهذا النهج الذي سيضع الصندوق ف: دور ريادي لحوار السياسات عّبر -77
صلبة لزيادة االتساق والتعاون مع الجهات المانحة األخرى. وعّبر المجلس عن تقديره للجهود الرامية إلى 
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لمنظمات الت: تتخذ من مع إشارة خاصة للتعاون بين ا ،التنسيق مع مجتمع الجهات المانحة ف: أرمينيا
على وجه  ع الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاونوللتعاون الوثيق م ،روما مقرا لها
 الخصوص.

بالري وتنمية تربية  ثار البيئية ذات الصلة( إيالء االنتباه لآل1يل:: ) واقترح الممثلون على الصندوق ما -78
( االستمرار ف: دعم 2والقيام بتقدير حذر لمثل هذه المخاطر خالل التنفيذ؛ ) ،األحياء المائية ف: البالد

 األدوات المالية المناصرة للفقراء كما اقترحه البرنامج.

 مولدوفاجمهورية 

مولدوفا وبالمذكرة جمهورية ب المجلس ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج لرحّ  -79
دافه االستراتيجية ف: مساعدة السكان الريفيين الفقراء أن غاية الصندوق وأهواعتبر ب به،المفاهيمية المرفقة 

المنتجين النتهاز الفرص المتاحة من التحول الريف: الجاري ف: البالد، ذو صلة. وعّبر بعض األعضاء عن 
لحاجة الستهداف أهمية حوار السياسات واألنشطة غير اإلقراضية لتحسين وضع فقراء الريف، عالوة على ا

 ثاره.آتكيف من تغير المناخ والتخفيف من للمزارع: الكفاف بأنشطة 

واستجابة القتراح الختيار األنشطة وتجربتها ف: سالسل القيم الرئيسية، أوضحت إدارة الصندوق بأنه وف:  -81
مية المشروعات ، ونظرا لتقلب األسعار الخارجية، فإنه من األهم االستمرار بنهج تنسياق جمهورية مولدوفا

واختيار سالسل القيمة أثناء تنفيذ المشروعات. وشجع الصندوق على التركيز على تعزيز التعاونيات كوسيلة 
لتحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق، عالوة على تنسيق أنشطة مشروعات الصندوق 

 لمانيا.مع تلك الت: تنفذها جهات مانحة أخرى، مثل االتحاد األوروب: وأ

 البرنامج هذاوأخيرا، وبالنيابة عن القائمة جيم، عّبر ممثل مصر عن رضاه الكامل على جودة، ومحتوى  -81
 .وتوجهاته االستراتيجية

 )د(7اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها )البند   -عين
 من جدول األعمال(

 
 أفريقيا الغربية والوسطى  (1)

 مشروع مساندة التنمية الزراعية والوصول إلى األسواق :بنن (أ )

كما هو وارد ف: الوثيقة  ،نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها -82
EB 2018/124/R.23، القرارين التاليين من خالل تبن:وصادق على التمويل المقترح ، مع الضميمة: 

 المخرج:
ن شر موجز بمقترحات ومناقشات المجلس وقد صادق المجلس التنفيذي على أربعة مقترحات لمشروعات/برامج. 

 .EB 2018/124/INF.10ف: الوثيقة 
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عشر مليون  ثالثةهورية بنن قرضا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جم
دوالر أمريك:( على أن يخضع ألية شروط وأحكام  13 320 000ألف دوالر أمريك: ) وثالثمائة وعشرين

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

مهورية بنن منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الدين تعادل قيمتها قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى ج
دوالر أمريك:( على أن تخضع ألية  13 320 000ألف دوالر أمريك: ) وعشرين ةثالثمائعشر مليون و  ثالثة

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

 إنتاجية المزارع الزراعية الرعوية األسرية وقدرتها على الصمودمشروع تعزيز : تشاد (ب )

، وصادق على التمويل المقترح EB 2018/124/R.24ر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة ظن -83
 :شروط الواردة ف: القرار التال:بال

ل الديون تعادل قيمتها سبعة قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية تشاد منحة بموجب إطار القدرة على تحم
يورو(، على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون  27 900 000وعشرين مليون وتسعمائة ألف يورو )

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

 آسيا والمحيط الهادي (2)

راعية المتخصصة في سيشوان البرنامج االبتكاري للحد من الفقر: تنمية األعمال الز  : الصين (أ )
 ونينغشيا

اتفاقية التمويل و  ،وضميمتها، EB 2018/124/R.25نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة   -84
 :وصادق على التمويل المقترح بالشروط الواردة ف: القرارين التاليين ،نهاأالمتفاوض بش

ية قرضا  بشروط عادية تعادل قيمته تسعة وسبعون قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الصين الشعب
على أن يخضع ألية شروط وأحكام  ،دوالر أمريك:( 79 500 000مليون وخمسمائة ألف دوالر أمريك: )

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

منحة تعادل قيمتها خمسمائة ألف دوالر أمريك:  قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الصين الشعبية
على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس:  ،دوالر أمريك:( 500 000)

 للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

 مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب: باكستان (ب )

، وصادق على التمويل المقترح EB 2018/123/R.27الوثيقة  نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: -85
 :ينالتالي ينبالشروط الواردة ف: القرار 

قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية باكستان اإلسالمية من أجل مشروع تخفيف وطأة الفقر ف: جنوب 
 ف دوالر أمريك: البنجاب قرضا إضافيا بشروط مختلطة تعادل قيمته ستة وثالثين مليونا وخمسمائة أل

دوالر أمريك:(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس:  36 500 000)
 .للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة



EB/124 

22 

قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية باكستان اإلسالمية من أجل مشروع تخفيف وطأة الفقر ف: 
على  ،دوالر أمريك:( 2 900 000قيمتها مليونين وتسعمائة ألف دوالر أمريك: ) جنوب البنجاب منحة تعادل

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

 Associates بشأن تقديم منحة بموجب نافذة ِمنح القطاع الخاص إلى مؤسسةمقترح  – فاء 
Delivery ه( من 7)البند  من أجل برنامج دعم توجيه إيصال النتائج في القطاع الزراعي(

 جدول األعمال(
 ةالمقترح المنحةوصادق على ، EB 2018/124/R.28نظر المجلس التنفيذي ف: المقترح الوارد ف: الوثيقة  -86

 :بالشروط الواردة ف: القرار التال:

ئ: لبرنامج دعم توجيه إيصال النتائج ف: القطاع الزراع:، قـرر: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جز 
دوالر أمريك:( إلى مؤسسة  3 500 000منحة تعادل قيمتها ثالثة ماليين وخمسمائة ألف دوالر أمريك: )

Delivery Associates  من أجل برنامج يمتد لثالث سنوات، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى
 : للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.تكون مطابقة على نحو أساس

 من جدول األعمال( 9إدارة المخاطر المؤسسية )البند  – صاد
تحديث عن التقدير المستقل للمخاطر االستراتيجية  لوحة مخاطر الصندوق، و)ب(  ( أ)

 والتشغيلية في الصندوق

 
تعراضها األخير ف: دورة رحب المجلس بالتحسينات الكبيرة المدخلة على لوحة المخاطر منذ اس   -87

ان، وأحاط علما بالتحديث الخاص بالتقدير المستقل للمخاطر االستراتيجية والتشغيلية ف: أبريل/نيس
 يب لوحة المخاطر.ذتش ف:الصندوق، الذي يمكن أن تفيد نتائجه 

إشرافية  التحسينات اإلضافية على لوحة المخاطر باعتبارها أداة دخال بعضإلتقدم الممثلون باقتراحات  -88
 وه: تتضمن: ،لإلدارة وللمجلس

 إدخال إطار زمن: يتواءم مع اإلطار الزمن: لمخرجات التجديد الحادي عشر للموارد؛ 

  ؛مظاهر لوحة المخاطرتحديث مستوى المخاطر المقبول لكل مظهر من 

 المخرجات:
كما ه: واردة ف: الوثيقة  ،أخذ المجلس علما بالمعلومات الخاصة بلوحة مخاطر الصندوق -1

EB 2018/124/R.33/Rev.1  وضميمتها. وأحاط ممثلو الدول األعضاء علما أيضا بالتحديث المقدم
 .عن التقدير المستقل للمخاطر االستراتيجية والتشغيلية ف: الصندوق

 .قد ندوة غير رسمية لتيسير المزيد من المناقشات عن هذا الموضوعسوف تعو  -2



EB/124 

23 

  ر أعلى فئة اجتماعية وبيئية ومناخية، إضافة إلى المؤشر الموجود "امتثال غي ف:إضافة مؤشر
 مرض:"؛

 ربط كل خطر بهدف استراتيج:؛ 

 لمخاطر المحتملة.عن اكشف المبكر لإضافة مقطع عن االحتمالية المستقبلية واألثر على تيسير ا 

مكتب المراجعة واإلشراف كمالك  بوجوب عدم اعتبارمالحظة القائلة الإدارة الصندوق على  تووافق -89
 لمستقبلية للوحة المخاطر.ف: المدخالت ا ذلك عّدلتس هانأوقالت ب ،للمخاطر

 مناقشة هذا الموضوع الهام ف: الندوة غير الرسمية. متابعة وف: الختام، رّحب المجلس بفرصة -91

 )ج( مقترح أولي ألداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات

 
فادة ستواألهلية لال بها لحصول على إيضاح عن توقيت تنفيذ المرفقين، والمخاطر ذات الصلةلتم السع:  -91

 والفرق بينه وبين المساعدة التقنية مستردة التكاليف، وتمويل هذا المرفق. ،من مرفق المساعدة التقنية

أوضحت إدارة الصندوق بأن المتصور لكال المرفقين أن يستخدما قبيل مصادقة المجلس على مقترحات  -92
بالمائة، وه:  5إلى  4قدر بحدود ما الخطر المتعلق بالمشروعات الت: لم تتبلور، فيأالمشروعات والبرامج.

سيتم إعداد االتفاقيات  ،أية حال وعلىنسبة يمكن مقارنتها بالبنك الدول: ومصرف التنمية األفريق:. 
سيتم سداد المبالغ المنفقة ف: وقت قصير. وبهدف موازنة  ،وف: حال عدم تبلور المشروع ،القانونية مسبقا

برلمان، فإن أحد الخيارات الت: يتم النظر فيها حاليا الة لمصادقة تنجم عن الحاج أن التأخيرات الت: يمكن
توقيع اتفاقية إطارية الستخدام المرفقين لمفاهيم المشروعات ف: مرحلة برنامج الفرص االستراتيجية  وه

وبالتال: أن تسرع من  عليهلمصادقة إلى البرلمان لالقطرية. ويمكن لمثل هذه االتفاقيات أن تذهب مباشرة 
 لعملية.ا

ولكن  ،ةاشفيركز على أشد البلدان فقرا وتلك الت: تعان: من أشد األوضاع هش ،أما مرفق المساعدة التقنية -93
ن تأت: من القروض الملغاة الت: تصل أويمكن للموارد  .يمكن للبلدان لألخرى الوصول إليه ،وبطبيعة الحال

ق عليه. ويمكن استخدام هذا المرفق ألنشطة بالمائة من إجمال: التمويل المصاد 17حوال: إلى بالمتوسط 
 .الت: تسبق التنفيذ شروعاتالم

 من جدول األعمال( 13)البند  مسائل أخرى – قاف
مذكرة تفاهم بين الجمعية الدولية للضمان االجتماعي والصندوق الدولي للتنمية  (أ )

 المخرجات:
، حول األداتين EB 2018/124/R.34بالمقترحات الواردة ف: الوثيقة  رحب المجلس التنفيذي -1

المقترحتين وهما: مرفق التمويل المسبق للمشروعات والمساعدة التقنية لمرفق استهالل المشروعات، 
 هما للتطرق إلعداد المشروعات وتسريع جاهزية تنفيذها.الموجهتان كال

على المجلس التنفيذي  ،الذي سيضمن التغذية الراجعة المستلمة ،وسوف يعرض المقترح النهائ: -2
 .2018للمصادقة عليه ف: دورته الخامسة والعشرين بعد المائة الت: ستعقد ف: ديسمبر/كانون األول 
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 الزراعية حول توسيع الحماية االجتماعية إلى المناطق الريفية

 بين المركز الدولي للزراعة الملحية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم  (ب )

 مذكرة تفاهم بين جامعات روما والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  (ج )

 
عى وراء فرص التعاون مع المؤسسات األكاديمية ف: مجاالت الزراعة سوأشارت إدارة الصندوق إلى أنها ست -94

 المجال. اة وضوح صورة البحوث المستندة إلى البراهين ف: هذتحسين وزياد بغيةف: بلدان أخرى 

)ه( استكمال الترتيبات القانونية بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق األخضر 
 للمناخ

 

 المخرجات:
ض المجلس التفيذي رئيس الصندوق من اتفاقية إنشاء الصندوق، فوّ  2، البند 8 بما يتفق مع المادة -1

 لتفاوض على واستكمال مذكرات التفاهم مع كل من:ل
 الجمعية الدولية للضمان االجتماع:؛ 
 المركز الدول: للزراعة الملحية؛ 
 كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية  ف: جامعة روما "La Sapienzaصاد ف: "، وكلية االقت

 ؛"Tor Vergataومركز الدراسات االقتصادية والدولية ف: جامعة روما " ،"Roma Tre"جامعة 
، EB 2018/124/R.42ووذلك على نحو يتفق مع األحكام الواردة ف: الوثائق 

 ، على التوال:.EB 2018/124/R.44و ،EB 2018/124/R.43و
 .ن دورات المجلس للعلمدورة تالية م على وسوف تعرض مذكرات التفاهم الموقعة -2

 المخرجات:
بشأن استكمال الترتيبات القانونية بين  EB 2018/124/R.47نظر المجلس التنفيذي ف: الوثيقة  -1

 يل:: وقام بما ،الصندوق الدول: للتنمية الزراعية والصندوق األخضر للمناخ
 دارة موارد صادق على نص مسودة اتفاقية االعتماد األساسية، والت: تسمح للصندوق باس تالم وا 

 الصندوق األخضر للمناخ بما يتماشى مع األحكام الواردة ف: هذه االتفاقية؛
  فّوض رئيس الصندوق بتوقيع اتفاقية االعتماد األساسية بين الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 والصندوق األخضر للمناخ بما يتماشى مع مسودة النص المرفق بالوثيقة؛
 األنشطة الممولة ب الالحقة الخاصة تفاقياتالبالتفاوض على واستكمال ا فوض رئيس الصندوق

لمشروعات محددة لتمويل مشروعات الصندوق الجارية أو ذخيرة مشروعات الصندوق بمنح أو/و 
 موارد الصندوق األخضر للمناخ. منقروض 



EB/124 

25 

مناخ، لنفيذي الصندوق على التقدم المحرز ف: المفاوضات بينه وبين الصندوق األخضر لهنأ المجلس الت -95
تها إلعداد مشروعات بهدف الوصول إلى يمتطلبات الت: البد من تلبال إلىلخصوص مشيرا على وجه ا

تمويل الصندوق األخضر للمناخ. وأوضحت إدارة الصندوق أنها ستبن: على الخبرة المكتسبة بالفعل من 
يين حاليا تحديد الخبراء الخارج ويجري .برامج مثل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

الصندوق ف: حوار مستمر مع الوكاالت األخرى  ينخرطللمساعدة ف: هذا الموضوع. وعالوة على ذلك، 
عالوة على تحديد مجاالت التعاون، بما ف: ذلك منظمة األغذية والزراعة وبرنامج  ،لتشاطر الخبرات

ات المصادقة معلومات إضافية عن إجراء . وتوفرتاألغذية العالم: وغيرهما من المنظمات األخرى
 .مولها الصندوق األخضر للمناخيلمشروعات الت: سباواالتفاقيات ذات الصلة 

بما ف:  ،ورحب المجلس بالتعاون الجاري بين الصندوق األخضر للمناخ والصندوق الدول: للتنمية الزراعية -96
 ناخ.لصندوق األخضر للمموارد اعملية تجديد إلنجاح ذلك تشاطر المعارف بين المؤسستين دعما 

مقترح لقبول أموال تكميلية لشبكة التمويل واالستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة )د( 
 الصغيرة ومتوسطة الحجمالزراعية والمشروعات 

 

 المخرجات:
 360 000غ إجمال: يعادل لبنظر المجلس التنفيذي ف: مقترح الصندوق لقبول أموال تكميلية بم -1

 دوالر أمريك: لصالح شبكة التمويل واالستثمار ف: أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات
 .EB 2018/124/R.45الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما هو وارد ف: الوثيقة  الزراعية

تمويل فّوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بالتفاوض على واستكمال اتفاقيات ال ،تبعا لذلكو  -2
  Small Foundationو New Venture Fund التكميل: الداعمة لهذه الشبكة مع كل من مؤسسة

 ماشى مع الشروط الواردة ف: الوثيقة.يت بما
 وستعرض االتفاقيات المبرمة على دورة من دورات المجلس الالحقة للعلم. -3
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تحديث عن مبادرة الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية )المعروف سابقًا باسم صندوق )و( 
 (لصغيرةالتمويل واالستثمار في زراعة أصحاب الحيازات ا

 
تعيين مدير لهذا الصندوق،  بما ف: ذلك ،ووفرت إدارة الصندوق معلومات إضافية عن عدد من المظاهر -97

المالية والقانونية. ورّحب ممثلو الدول األعضاء بالتوضيحات الت:  تهوهيكلي ه،لتنفيذووضع إطار زمن: 
الرأسمال: لألعمال  لى إنشاء الصندوقدور الذي لعبه الصندوق ف: المساعدة عال عنوفرتها إدارة الصندوق 

يجاد ذخيرة لمثل هذه المقترحات. ،وتعبئة الموارد له، وتحديد مقترحات مشروعات صحيحة اعيةالزر  ومع  وا 
عتبار المظاهر ذات الصلة بتمكين بعين اال ستؤخذأن التركيز الرئيس: لهذا الصندوق سيكون على الشباب، 

 النساء وقضايا المناخ.

للنظر بصورة حذرة بالمخاطر وتكاليف المعامالت العالية الت: يمكن  ةإدارة الصندوق علما بالدعو  أحاطت -98
، وقالت بأن العمل جار  على النظر ف: الصغيرة من خالل هذه المبادرة أن ترتبط بمثل هذه االستثمارات

 مية األعمال الزراعية.أفضل الوسائل لتقدير أثر الصندوق على الترويج للمبادرات الفردية للشباب وتن

 ألمم المتحدةل)ز( تحديث عن انخراط الصندوق في إصالح النظام اإلنمائي 

 

 المخرجات:
أسمال: لألعمال الزراعية، كما هو وارد ف: أحاط المجلس علما بالتحديث الخاص بمبادرة الصندوق الر  -1

 .EB 2018/124/R.48الوثيقة 
ورحب المجلس بالمبادرة الت: تتطرق للحلقة الوسطى المفقودة وتستهدف االستثمارات الت: تشتد  -2

الحاجة إليها ف: زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، مع تركيز مخصوص على أصحاب المبادرات 
 الفردية من الشباب.

يناير/كانون الثان:  1أحاط المجلس علما باإلطالق الرسم: لهذا الصندوق المتوقع بتاريخ  كذلك -3
2019. 

 المخرجات:
عبر المجلس عن دعمه الكامل لجدول أعمال اإلصالح الذي تقدم به األمين العام لألمم المتحدة،  -1

، عالوة 72/279لمتحدة رقم وعن تقديره للنهج التعاون: للصندوق لتنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم ا
 على الخطوات المتخذة بالفعل.

وشجع المجلس الصندوق على االستمرار ف: العمل بصورة وثيقة مع فريق المرحلة االنتقالية ف: األمم  -2
 المتحدة للوصول إلى السبل العملية لتنفيذ قرار الجمعية العامة.

ي من خالل تحديثات منتظمة يتم تشاطرها الصندوق المجلس التنفيذي على علم بما يجر  ستبق: إدارة -3
 معه ف: دوراته المستقبلية.
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أحاط المجلس علما بأن اإلصالح الجاري ضمن الصندوق يوفر فرصة سانحة للمؤسسة لالنخراط بصورة  -99
يجابية ف: إصالح األمم المتحدة. وأشار األعضاء إلى أن نظام المنسق ا لمقيم الجديد، الذي استراتيجية وا 

يركز على التنفيذ وحوار السياسات يمثل فرصة جيدة للصندوق لتحقيق قدر أكبر من كفاءة وفعالية التنفيذ 
ورحب أعضاء المجلس بالخطوات الت: اتخذها الصندوق  واالنخراط ف: حوار السياسات الوطن: واإلقليم:.

الذي يعادل واحد  سم، وأحاطوا علما بأن قضية الر مبالفعل، مثل التخطيط للمساهمة ف: نظام المنسق المقي
يتم االتفاق على أن زال قيد المناقشة، وسوف يتم تزويد المجلس بتحديث عن هذا الموضوع ما  بالمائة ما

 .للتنسيق وضوح سبل المض: قدما ف: مجلس الرؤساء التنفيذيين

أن الصندوق ملتزم بضمان وفورات التكاليف دارة إلى اإلواستجابة للتعليقات الت: أثارها األعضاء، أشارت  -111
عادة هيكلة ،والالمركزية الجارية والكفاءات المؤسسية والتشغيلية من خالل اإلصالحات عمليات األعمال.  وا 

كذلك سيتم التطرق أيضا إلى موضوع االتساق مع أطر المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة، مع األخذ بعين 
اإلنمائية وسياساتها، باعتباره أولوية أساسية. وتلتزم إدارة الصندوق أيضا  المعنية االعتبار أولويات الحكومة

نما اال بتعزيز التعاون والشراكات على أرض الواقع مع الوك الت الت: تتخذ من روما مقرا لها فحسب، وا 
 ،ليونسيفوا ،أيضا مع المنظمات األخرى، وأعطت أمثلة حديثة على التعاون مع منظمة الصحة العالمية

االستفادة من ب تم الترحيبكذلك  ومكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومنظمة العمل الدولية.
المساواة بين ب تلك الخاصةالفرص المتاحة لتعزيز متابعة خطط العمل على مستوى المنظومة، مثل 

 ة.الجنسين وتمكين المرأ

الح األمم المتحدة هو تحسين اإليصال على المستوى ووافق األعضاء على أن الهدف الرئيس: من إص -111
وف: نهاية المطاف، فإن نجاح هذا اإلصالح يعتمد على النوايا الحسنة لجميع الوكاالت واستعدادها  .القطري

 للتعاون والعمل معا.

 من جدول األعمال( 10)البند  مسائل الحوكمة – راء

 2018لتنفيذي لعام تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس ا (4)باء()10 ( ب)

 
الضوء على أهمية الزيارة الت: تبعت الزيارة الت: قام بها الرؤساء  BárcenaCoquiوسّلطت سعادة السفيرة  -112

الثالث للوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها مع أعضاء المجلس، وقالت بأنها جرت بعد أيام معدودة من 
 تغيير الحكومة ف: إثيوبيا.

تقى أعضاء المجلس التنفيذي بمسؤولين حكوميين وبالفريق القطري لألمم المتحدة ف: وخالل الزيارة، ال -113
، وزاروا مواقع المشروعات الت: يمولها الصندوق حيث سنحت لهم الفرصة ك: يروا بأم أعينهم السمعة البالد

 المخرجات:
 Martha Elenaبالتقرير الذي ألقته ممثلة المكسيك، سعادة السفيرة رحب المجلس التنفيذي  -1

Federica Bárcena Coqui( 2018مايو/أيار  18-14، عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي إلثيوبيا ،)
 صور الذي رافق هذا التقرير.وعرض ال

 وأشير إلى أهمية ضمان تمثيل القوائم الثالث للدول األعضاء ف: الصندوق ف: الزيارات القطرية المستقبلية. -2
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لت: نفذها والفوائد الت: نجمت عن المشروعات ا ،المحلية السلطاتالطيبة الت: يتمتع بها الصندوق مع 
 .سكان الريفيينالالصندوق وأثرها الواضح على أرض الواقع ف: تحويل حياة 

عضاء المجلس التنفيذي لك: يصلوا إلى فهم أفضل للدروس المستفادة من فقد تسنت الفرصة أل كذلك -114
ع إدارة ، فقد تشاطروا التوصيات مالفهم واستنادا إلى هذا .األنشطة السابقة والجارية والتحديات المتبقية

الصندوق مما سيتم النظر به ف: المشروعات التالية. وتركز هذه التوصيات على الحاجة لتحقيق استدامة 
المشروعات وتحسين الوصول إلى األسواق وتعزيز حوار السياسات مع الحكومة بغية ضمان استمرار 

البد من ربط الزيارات المستقبلية خرين. وباإلضافة إلى ذلك، التعاون الوثيق وتعزيز التعاون مع الشركاء اآل
 وذلك بهدف تيسير تنفيذ التوصيات ف: الميدان. ،مع التقييمات الت: يجريها مكتب التقييم المستقل

، معبرا عن التقدير القوي للزيارة القطرية الناجحة والكفؤة، ونقلت سعادة السفيرة ما قاله أحد أعضاء المجلس -115
والفرق ف: المقر الت: جعلت هذه الزيارة ممكنة.  ،للصندوق ف: إثيوبيا وأثنت على الفريق القطري المتفان:

 كذلك فقد شكرت أيضا ممثل الصين، الذي نسق إعداد هذا التقرير.

 الدورةاختتام  –ثالثا 
المثمرة للغاية. وقال ألعضاء المجلس بأن مقترحات و عّبر رئيس الصندوق عن تقديره العميق للدورة المكثفة  -116

 ،بغية استيعاب معتكف المجلس لمدة يومين ونصف) 2019خ الدورة األولى للمجلس ف: عام تعديل تواري
 بالمراسلة ت، سوف تعرض عليهم للمصادقة عليها من خالل التصوي(لمجلس لمدة يومين ونصفاودورة 

Marthaوف: الختام، وّدع رئيس الصندوق سعادة السفيرة  -117 Elena Federica BárcenaCoqui  السفيرة
لممثلة الدائمة للواليات المتحدة المكسيكية لدى وكاالت األمم المتحدة ف: روما، والدكتور عبد الباسط أحمد وا

على مساهماتهما القّيمة  هماعل: شلب:، نائب الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الصندوق، وشكر 
 .الصندوق ف:

بيانه الختام: المفّصل  بعرضثل: الدول األعضاء ، أعلم رئيس الصندوق ممتأخيرولختام الدورة بدون أي  -118
 .EB 2018/INF.9على المنصة التفاعلية للدول األعضاء ف: الصندوق تحت عنوان الوثيقة 

 الوثائق المعروضة للعلم –رابعا 
 على المجلس التنفيذي ألغراض العلم: ةالتالي الوثيقةعرضت  -119

  2018من عام تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للنصف األول. 

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض –خامسا 
  والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي الرابعةقائمة بالوثائق المعروضة على الدورة. 
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ITALY 
 

  Alberto COGLIATI  

Senior Advisor 

International Relations Directorate 

Department of the Treasury 

Ministry of Economy and Finance 

Rome  

   

  Adriana APOLLONIO  

First Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of the Italian Republic to IFAD 

Rome  

   

  Carla BRUNO  

Attaché 

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  

   

  Akiko MUTO  

First Secretary 

Alternate 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  

   

  Hendrik Albert HILBERINK  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of the Kingdom of the Netherlands 

  to the United Nations Organizations 

  for Food and Agriculture 

Rome  
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NETHERLANDS 
 

  Frans Van der STRAATEN  

Cluster Coordinator, Regional 

  and Development Banks 

International Financial Institutions Division 

Multilateral Institutions and 

  Human Rights Department 

Ministry of Foreign Affairs 

The Hague  

   

  Caroline Smits VAN OYEN  

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  

   

  Helene HENRIKSEN  

Intern 

Permanent Mission of Norway to the 

  United Nations Agencies 

Rome  
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PAKISTAN 
 

  Tanveer AHMED  

Counsellor 

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  

   

  Salah bin AbdelRazaq AL KHODER  

Third Secretary 

Alternate 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  
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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  

   

  Lucas LINDFORS  

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  

   



 EB/124  الملحق األول

41 

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  

   

  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 
 

  Elizabeth LIEN  

Deputy 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.  

   

 

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  
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 المراقبون
OBSERVERS1 

OBSERVATEURS 

OBSERVADORES 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 
 

  Laurent THOMAS  

Assistant Director-General 

Officer-in-Charge, Office of the 

  Deputy Director-General (Operations) 

Rome  

   

  Raschad AL-KHAFAJI  

Attaché de Cabinet 

Office of the Directeur de Cabinet 

Office of the Director-General 

Rome  

   

 

WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 
 

  Harriett SPANOS  

Secretary to the Executive Board 

  and Director of the 

  Executive Board Secretariat 

Rome  

   

  Stephanie HOCHSTETTER SKINNER-KLÉE  

Director 

Rome-based Agencies and Committee 

  on World Food Security (CFS) Division 

Rome  

   

  Neal PRONESTI  

External Partnership Consultant 

Rome-based Agencies and Committee 

  on World Food Security (CFS) Division 

Rome  

   

  Michael HUGGINS  

Senior External Partnerships Manager 

Rome-based Agencies and Committee 

  on World Food Security (CFS) Division 

Rome  

   

 

 

  

                                           
1
 (.3الحاشية  – 8وفقا لصفة المراقب كما هي واردة في النظام الداخلي للمجلس التنفيذي )المادة   
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 القطرية االستراتيجية الفرص لبرامج الخاصة المداوالت

COSOP DELIBERATIONS2 

DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX COSOP 

DELIBERACIONES SOBRE LOS COSOP 

 
 

CUBA 
 

  José Carlos Rodríguez RUIZ  

Embajador 

Representante Permanente de 

  la República de Cuba 

  ante el FIDA 

Roma  

   

 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

  Stela STINGACI  

Ambassador 

Permanent Representative of 

  the Republic of Moldova 

  to IFAD 

Rome  

   

 

 

االستماع قاعة من الدورة تابعوا الذين الصامتون المراقبون  

SILENT OBSERVERS IN THE SALLE D’ÉCOUTE3 

OBSERVATEURS SANS DROIT DE PAROLE DANS LA SALLE D'ÉCOUTE 

OBSERVADORES SIN DERECHO A INTERVENIR EN LA SALA DE ESCUCHA 
 

COSTA RICA 
 

  Luis Fernando CECILIANO PIEDRA  

Consejero 

Representante Permanente Alterno 

  de Costa Rica ante la FAO, 

  el FIDA y el PMA 

Roma  

   

 

CUBA 
 

  Rebeca CUTIÉ CANCINO  

Consejera 

Representante Permanente Adjunta 

  de la República de Cuba 

  ante el FIDA 

Roma  

   

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

 اإلعداد.

3
 )ب( 2: المراقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي، الفقرة EB 2010/101/INF.4/Rev.1وفقا  للوثيقة  
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CYPRUS 
 

  Spyridon ELLINAS  

Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Cyprus to the 

  United Nations Food and Agriculture 

  Agencies 

Rome  

   

 

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA 
 

  RIM Song Chol  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of the Democratic People's Republic 

  of Korea to IFAD 

Rome  

   

  Kim Chon GIL  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

  of the Democratic People's Republic 

  of Korea to IFAD 

Rome  

   

 

GUATEMALA 
 

  Sylvia WOHLERS DE MEIE  

Ministro Consejero 

Representante Permanente Adjunto 

  de la República de Guatemala 

  ante los Organismos de las 

  Naciones Unidas 

Roma  

   

 

HUNGARY 
 

  Zoltán KÁLMÁN  

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative of Hungary 

  to the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

  Emőke KORZENSZKY  

Intern 

Permanent Representation of Hungary 

  to the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome 
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ICELAND 
 

  Stefán Jón HAFSTEIN  

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative 

  of the Republic of Iceland to the 

  United Nations Food and 

  Agriculture Agencies  

Rome  

   

 

IRELAND 
 

  Paul James KIERNAN  

First Secretary (Agriculture) 

Deputy Permanent Representative-

designate 

  of Ireland to the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

PANAMA 
 

  Angélica Maria JÁCOME  

Representante Permanente de la 

  República de Panamá ante el FIDA 

Roma  

   

  Andrea PAZZANI  

Intern 

Representación Permanente de Panamá 

  ante FAO, FIDA y PMA 

Roma  

   

 

PERU 
 

  Diana CALDERÓN VALLE  

Segunda Secretaria 

Representante Permanente Alterna 

  de la República del Perú ante los 

  Organismos Internacionales 

Roma  

   

 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

  Andrian POPESCU  

First Secretary 

Deputy Permanent Representative of 

  the Republic of Moldova to IFAD 

Rome  
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ROMANIA 
 

  Vlad MUSTACIOSU  

Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

  de la Roumanie auprès du FIDA 

Rome  

   

 

RUSSIAN FEDERATION 
 

  Ivan PERSHIN  

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative 

  of the Russian Federation to the 

  United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

SENEGAL 
 

  Baye Mayoro DIOP  

Premier Secrétaire 

Représentant permanent adjoint 

  de la République du Sénégal 

  auprès des organisations spécialisées 

  des Nations Unies 

Rome  

   

 

THAILAND 
 

  Thanawat TIENSIN  

Minister (Agriculture) 

Permanent Representative of 

  the Kingdom of Thailand to 

  the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

  Jirapa INTHISANG TROCHIM  

First Secretary (Agriculture) 

Alternate Permanent Representative of 

  the Kingdom of Thailand to the 

  United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  
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 شرين بعد المائة للمجلس التنفيذيوالع الرابعةقائمة بالوثائق المعروضة في الدورة 

بند جدول  رمز الوثيقة
 العنوان األعمال

EB 2018/124/R.1/Rev.1 2 جدول األعمال المؤقت 

EB 2018/124/R.1/Rev.1/Add.1/R

ev.3 

 برنامج عمل الدورة 2

EB 2018/124/R.2 3)تحديث عن عملية التمّيز التشغيل: إلحراز النتائج )أ 

EB 2018/124/R.3 + Corr.1 3)االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل  )ب
تان العادية الصندوق المستند إلى النتائج، والميزاني

، واالستعراض المسبق 2019والرأسمالية للصندوق لعام 
لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق 

وخطته  2019المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
 2021-2020اإلشارية للفترة 

EB 2018/124/R.4  3)مسودة خطة العمل لتعميم قضايا الشباب )ج 

EB 2018/124/R.5 4محاضر الدورة الحادية بعد المائة للجنة التقييم (1())أ 

EB 2018/124/R.6 4()محاضر الدورة الثانية بعد المائة للجنة التقييم (2)أ 

EB 2018/124/R.7 + Add.1 4)التقييم المؤسس: للهيكلية المالية للصندوق )ب 
EB 2018/124/R.51 4)ؤسس: بيان لجنة مراجعة الحسابات عن التقييم الم )ب

 للهيكلية المالية للصندوق
EB 2018/124/R.8  4)ورقة النهج المنقحة بشأن استعراض النظراء الخارج:  )د

 لمهمة التقييم ف: الصندوق

EB 2018/124/R.9  4(1()ه) :تقييم البرامج القطرية واالستراتيجية القطرية الكاميرون 
EB 2018/124/R.10  4(1()ه) :لقطرية واالستراتيجية القطريةتقييم البرامج ا الهند 

EB 2018/124/R.11  4(1()ه) :تقييم البرامج القطرية واالستراتيجية  جمهورية مولدوفا
 القطرية

EB 2018/124/R.12 + Corr.1 + 

Add.1 

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق )و(4

EB 2018/124/R.13 + Add.1 5 صندوقتقرير الفعالية اإلنمائية لل 
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EB 2018/124/R.14 + Add.14 6  تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم
 وتدابير اإلدارة

EB 2018/124/R.15 7)محاضر االجتماع التاسع لمجموعة العمل المعنية بنظام  )أ
 تخصيص الموارد على أساس األداء

EB 2018/124/R.16  7()العمل المعنية بإطار  محاضر االجتماع األول لمجموعة (1)ب
 االنتقال

EB 2018/124/R.17 7()محاضر االجتماع الثان: لمجموعة العمل المعنية بإطار  (2)ب
 االنتقال

EB 2018/124/R.18 7()محاضر االجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بإطار  (3)ب
 االنتقال

EB 2018/124/R.19 + Add.1 7()2024-2018ستراتيجية القطرية برنامج الفرص االالهند:  (1)ج 

EB 2018/124/R.20 7()برنامج الفرص االستراتيجية القطريةجمهورية كوبا:  (2)ج 

EB 2018/124/R.21 7()2018برنامج الفرص االستراتيجية القطرية أرمينيا:  ()أ(3)ج-
2024 

EB 2018/124/R.22 + Add.1 7()تراتيجية القطرية برنامج الفرص االسجمهورية مولدوفا:  ()ب(3)ج
2019-2024 

                                           
 .تم نشر هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية فقط 4
 .تم نشر هذه الوثيقة باللغة الفرنسية فقط 5
 .تم نشر هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية فقط 6
 .المجلس دورات من مقبلة دورة حتى عرضها وتأجيل ،األعمال جدول منسحب هذه الوثيقة تم  7

EB 2018/124/R.23 + Add.1 + 

Sup.15 
()أ(1)د()7 مشروع دعم التنمية الزراعية والوصول إلى  بنن: 

 األسواق

EB 2018/124/R.24 7()ب(1)د() تعزيز إنتاجية وصمود المزارع األسرية  برنامج  تشاد: 
 الزراعية الرعوية

EB 2018/124/R.25 + Add.1 + 

Sup.16 
()أ(2)د()7 البرنامج االبتكاري للحد من الفقر: تنمية  الصين: 

 األعمال الزراعية المتخصصة ف: سيشوان ونينغسيا

EB 2018/124/R.267 7()ب(2)د() برنامج خدمات دعم مبادرات  :إندونيسياجمهورية  
 وفرص عمالة الشباب

EB 2018/124/R.27 7()ج(2)د() ف: جنوب البنجابمشروع تخفيف وطأة الفقر  باكستان:   
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 من خالل التصويت بالمراسلةعليها ؛ وسيتم طلب المصادقة تم سحب هذه الوثيقة من جدول األعمال 8
 وتأجيل عرضها حتى دورة مقبلة من دورات المجلس. ؛تم سحب هذه الوثيقة من جدول األعمال 9

EB 2018/124/R.28  7)ه( منحة بموجب نافذة منح القطاع الخاص لمؤسسة  
Delivery Associates  لدعم توجيه إيصال النتائج من

 خالل إنشاء وحدات اإليصال ف: القطاع الزراع:

EB 2018/124/R.29 8()(1)أ تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  
 ين بعد المائةالتاسع واألربع

EB 2018/124/R.30 8()(2)أ تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  
 الخمسين بعد المائة

EB 2018/124/R.31 8)ج(  تحديث عن شروط التمويل 

EB 2018/124/R.32 8)د(  تقرير عن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

EB 2018/124/R.33/Rev.1 + 

Add.1 
)أ(9  مخاطر الصندوقلوحة  

EB 2018/124/R.34 9)ب(  مقترح أول: ألدات: التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات 

EB 2018/124/R.35/Rev.18 10()(1)أ مسودة جدول األعمال المؤقت لدورة مجلس المحافظين  
 الثانية واألربعين

EB 2018/124/R.365 10()(1)ب لقضايا المعتكف الرابع للمجلس التنفيذي: مصفوفة ا 
 واإلجراءات الرامية إلى تعزيز تسيير الصندوق

EB 2018/124/R.379 10()(2)ب  تعزيز الدور التسييري للهيئات الفرعية للمجلس التنفيذي 
EB 2018/124/R.388 10()(3)ب  التنفيذي المجلس لدورات المراقبين حضور 
EB 2018/124/R.39 10()(4)ب  2018 لعام التنفيذي للمجلس القطرية الزيارة عن تقرير 

EB 2018/124/R.409 11 المتحدة األمم وعقد الزراعية للتنمية الدول: الصندوق 
 (2028-2019) األسرية للزراعة

EB 2018/124/R.41 12 الستراتيجية التطرق بشأن الصندوق نهج عن تحديث 
لمنع أعمال التحرش الجنس:، واالستغالل  المتحدة األمم

 لجنس: والتصدي لهاالجنس:، واالعتداء ا
EB 2018/124/R.42 13)أ(  االجتماع: للضمان الدولية الجمعية بين تفاهم مذكرة 

 الحماية توسيع حول الزراعية للتنمية الدول: والصندوق
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 شر هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية فقطتم ن 10

 الريفية المناطق إلى االجتماعية
EB 2018/124/R.43 13)ب(  الملحية للزراعة الدول: المركز بين تفاهم مذكرة 

 الزراعية للتنمية ل:الدو  والصندوق

EB 2018/124/R.44 13)ج(  للتنمية الدول: والصندوق روما جامعات بين تفاهم مذكرة 
 الزراعية

EB 2018/124/R.45 13)د(  ف: واالستثمار التمويل لشبكة تكميلية أموال لقبول مقترح 
 الصغيرة والمشروعات الصغيرة الحيازات أصحاب
 الحجم ومتوسطة

EB 2018/124/R.468 13)ه(  المحافظين مجلس دورات لحضور مراقبين دعوة 

EB 2018/124/R.47 13)و(  للتنمية الدول: الصندوق بين القانونية الترتيبات استكمال 
 للمناخ األخضر والصندوق الزراعية

EB 2018/124/R.48 13)ز(  الزراعية لألعمال الرأسمال: الصندوق مبادرة عن تحديث 
EB 2018/124/R.49 13ح()  النظام إصالح ف: الصندوق انخراط عن تحديث 

 المتحدة األمم ف: اإلنمائ:

 

 الوثائق المعروضة للعلم
EB 2018/124/R.50 15 األول للفصلين الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير 

 2018 عام من والثان:

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض

EB 2018 FFP6 (AC EB)  وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول  تقرير عن
 القروض وفوائدها ورسوم خدمتها

EB 2018 FFP7 (AC EB)  لموارد العاشر التجديد مساهمات وضع عن تقرير 
 الصندوق

EB 2018 FFP8 (EB)   تقرير األنشطة العالمية، واإلقليمية، والقطرية المخطط
 2018يوليو/تموز  11لها بتاريخ 

EB 2018 FFP9 (EB)10  والعشرين الرابعة الدورة على المعروضة بالوثائق قائمة 
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 التنفيذي للمجلس المائة بعد

 مذكرات إعالمية

EB 2018/124/INF.1  للمجلس المائة بعد والعشرين الرابعة الدورة ترتيبات 
 التنفيذي

EB 2018/124/INF.2  بها، والملتزم المستلمة، التكميلية لألموال استعراض 
 2017 عام خدمةوالمست

EB 2018/124/INF.3  ف: التنفيذي للمجلس الرابع المعتكف وقائع عن تقرير 
 الصندوق

EB 2018/124/INF.4  الفائدة أسعار: الصندوق ف: اإلقراض وأوضاع شروط 
 لعام ومتوسطة عادية بشروط الممنوحة القروض على

2018 

EB 2018/124/INF.5  التنفيذي المجلس يارةز  على بالمراسلة التصويت نتائج 
 2019 لعام القطرية

EB 2018/124/INF.6  التمر لنخيل الدولية خليفة جائزة بين نوايا خطاب 
 الزراعية للتنمية الدول: والصندوق الزراع: واالبتكار

EB 2018/124/INF.7  لموارد عشر الحادي التجديد التزامات وضع عن تحديث 
جراءات الصندوق  على المحرز لتقدما لرصد اإلدارة وا 

 الحادي التجديد لفترة النتائج إدارة إطار أهداف خلفية
 للموارد عشر
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 جدول األعمال

 سينظر فيهابنود  -أوال 
 افتتاح الدورة - 1
 ]للموافقة[جدول األعمال  اعتماد - 2
 التقارير المؤسسية - 3

 ]للعلم[تحديث عن عملية التمّيز التشغيل: إلحراز النتائج    (أ )

ن العادية ازانيتيوالم ،تائجاالستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى الن (ب )
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل ف: 2019والرأسمالية للصندوق لعام 

 2021-2020وخطته اإلشارية للفترة  2019الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
 ]لالستعراض[

 ]لالستعراض[مسودة خطة العمل لتعميم قضايا الشباب  (ج )

 التقييمرير تقا  - 4

 ]للعلم[تقارير رئيس لجنة التقييم    (أ )

 لجنة التقييملبعد المائة  األولى ةدور ال   (1)

 لجنة التقييملالثانية بعد المائة  ةدور ال    (2)

 ]لالستعراض[التقييم المؤسس: للهيكلية المالية للصندوق  (ب )

يب ونظم التقييم تحديث عن وضع االتفاقية بين اإلدارة ومكتب التقييم المستقل بشأن اتساق أسال (ج )
 ]للعلم[ الثانية المرحلة المستقل والتقييم الذات: ف: الصندوق:

 ]للموافقة[استعراض النظراء الخارج: لمهمة التقييم ف: الصندوق بشأن  المنقحةورقة النهج  (د )

 الستعراض[ل]القطرية  اتاالستراتيجيالبرامج القطرية و  اتتقييم  (ه )

 الكاميرون (1)

 الهند (2)

 جمهورية مولدوفا   (3)

 ]لالستعراض[التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق     (و )

 ]لالستعراض[تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  - 5
 ]لالستعراض[تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  - 6
 المسائل التشغيلية - 7
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اس األداء عن اجتماعها التاسع تخصيص الموارد على أسنظام تقرير رئيس مجموعة العمل المعنية ب    (أ )
 ]للعلم[

 ]للعلم[موعة العمل المعنية بإطار االنتقال جمتقارير رئيسة  (ب )

 مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقاللجتماع األول اال    (1)

 مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقالل الثان:جتماع اال     (2)

 نتقالمجموعة العمل المعنية بإطار االل الثالثجتماع اال     (3)

 ]لالستعراض[     برامج الفرص االستراتيجية القطرية  (ج )

 آسيا والمحيط الهادي  (1)

 الهند 
 أمريكا الالتينية والكاريب: (2)

 كوبا
 ا وأوروباالشرق األدنى وشمال أفريقي   (3)

 أرمينيا (أ )
 جمهورية مولدوفا (ب )

 فقة[]للموااقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها     (د )

 أفريقيا الغربية والوسطى  (1)

 بنن: مشروع دعم التنمية الزراعية والوصول إلى األسواق (أ )
 تعزيز إنتاجية وصمود المزارع األسرية الزراعية الرعوية برنامج  تشاد: (ب )

 آسيا والمحيط الهادي  (2)

الصين: البرنامج االبتكاري للحد من الفقر: تنمية األعمال الزراعية المتخصصة ف:  (أ )
 ياسنغسيشوان وني

 مشروع تخفيف وطأة الفقر ف: جنوب البنجاب :باكستان (ب )
لدعم توجيه إيصال  Delivery Associatesمنحة بموجب نافذة منح القطاع الخاص لمؤسسة  (ه )

 [للموافقة] النتائج من خالل إنشاء وحدات اإليصال ف: القطاع الزراع:

 المسائل المالية  - 8
 ض[]لالستعراتقارير رئيس لجنة مراجعة الحسابات  (أ )

 لجنة مراجعة الحساباتلجتماع التاسع واألربعين بعد المائة اال  (1)

 لجنة مراجعة الحساباتلجتماع الخمسين بعد المائة اال   (2)

 ]للعلم[تحديث عن تحويل الهيكلية المالية للصندوق  (ب )
 ]لالستعراض[شروط التمويل عن تحديث  (ج )
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 ]للعلم[تحديث عن إطار قروض الشركاء الميّسرة  (د )
 ]للعلم[ د الحادي عشر لموارد الصندوقتقرير عن التجدي (ه )
 ]للعلم[ 9تحديث عن تنفيذ القسم الخاص بانخفاض القيمة من المعيار الدول: لالبالغ المال: رقم  (و )

 إدارة المخاطر المؤسسية: - 9

 ]لالستعراض[لوحة مخاطر الصندوق  (أ )

 []للعلمتحديث عن التقدير المستقل للمخاطر االستراتيجية والتشغيلية ف: الصندوق   (ب )

 ]لالستعراض[ مقترح أول: ألدات: التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات (ج )

 ]لالستعراض[ 2018تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام  - 11
المتحدة لتحسين استجابة األمم المتحدة  األممنهج الصندوق بشأن التطرق الستراتيجية عن تحديث   - 11

 ]للعلم[ وتجنبهما لالستغالل واالنتهاك الجنسيين
 مسائل أخرى  - 12

حول توسيع  مذكرة تفاهم بين الجمعية الدولية للضمان االجتماع: والصندوق الدول: للتنمية الزراعية (أ )
 ]للموافقة[ الحماية االجتماعية إلى المناطق الريفية

 ]للموافقة[والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الملحية المركز الدول: للزراعة  بينمذكرة تفاهم  (ب )

 ]للموافقة[ رة تفاهم بين جامعات روما والصندوق الدول: للتنمية الزراعيةمذك (ج )

والمشروعات  لشبكة التمويل واالستثمار ف: أصحاب الحيازات الصغيرةمقترح لقبول أموال تكميلية  (د )
 ]للموافقة[ الصغيرة ومتوسطة الحجم

 ]للعلم[لصندوق األخضر للمناخ او استكمال الترتيبات القانونية بين الصندوق الدول: للتنمية الزراعية  (ه )

)المعروف سابقا  باسم صندوق التمويل تحديث عن مبادرة الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية  (و )
 [لالستعراض] واالستثمار ف: زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة(

 ]للعلم[تحديث عن انخراط الصندوق ف: إصالح النظام اإلنمائ: ف: األمم المتحدة  (ز )

 ثائق المعروضة للعلم ]للعلم[الو  -ثانيا 
 2018تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصلين األول والثان: من عام    - 13

 موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرضالمعلومات ال -ثالثا 
  تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها 
   العاشر لموارد الصندوق تقرير عن وضع مساهمات التجديد 
  تقرير األنشطة العالمية، واإلقليمية، والقطرية المخطط لها 
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  ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس على قائمة تقارير المراجعة الداخلية )يقتصر الوصول إليها
 12 ،11(حصرا التنفيذي

 مذكرات إعالمية   -رابعا 
 لس التنفيذيترتيبات الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمج (أ )
 2017والمستخدمة عام  ،والملتزم بها ،استعراض لألموال التكميلية المستلمة   (ب )
 وقائع المعتكف الرابع للمجلس التنفيذي ف: الصندوقعن تقرير    (ج )
شروط وأوضاع اإلقراض ف: الصندوق: أسعار الفائدة على القروض الممنوحة بشروط عادية   (د )

 2018ومتوسطة لعام 
 2019عام لزيارة المجلس التنفيذي القطرية  علىالمراسلة نتائج التصويت ب (ه )
الصندوق الدول: للتنمية و  واالبتكار الزراع: التمر الدولية لنخيل خليفةبين جائزة  خطاب نوايا (و )

 الزراعية

جراءات اإلدارة لرصد التقدم  التزاماتتحديث عن وضع  (ز ) التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وا 
 اف إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر للمواردالمحرز على خلفية أهد

 

                                           
"يتم  3)هـ( الحاشية 1-4( الفقرة EB 2018/123/R.21/Rev.2كما هو وارد ف: تنقيح ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق ) 11

يثا قبل انعقاد إبالغ أعضاء لجنة مراجعة الحسابات وممثل: الدول األعضاء ف: الصندوق بتقارير المراجعة الداخلية الصادرة حد
 اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات".

 متاحة على صفحة لجنة مراجعة الحسابات على المنصة التفاعلية للدول األعضاء. 12


