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 للجنة التقييمبعد المائة  الثالثةضر الدورة احم

 تشرين األول/أكتوبر 25بتاريخ لجنة التقييم المنعقدة لبعد المائة  الثالثة الدورةالتي جرت في مداوالت الترد  -1
 .الحالية المحاضرفي  2018

يدلي به رئيس لجنة التقييم أمام المجلس التنفيذي. سل هذه المحاضر أساس التقرير الشفهي الذي وستشك   -2
 مع أعضاء المجلس.وما أن تصادق لجنة التقييم على هذه المحاضر، حتى يتم تشاطرها 

 افتتاح الدورة  من جدول األعمال:  1البند 

 حيث لم يتمكن، Benito Santiago Jiménez Saumaيك، السيد سترأس الدورة عضو اللجنة من المك -3
 رئيس لجنة التقييم من حضور الدورة.

ندونيسيا، و الهند، و من فرنسا،  حضر الدورة أعضاء اللجنة -4 نيجيريا وسويسرا. و دا، هولنو المكسيك، و اليابان، و ا 
حضر الدورة و . ، والمملكة المتحدةياكينو الجمهورية الدومينيكية، و  أنغوال،مراقبون من  أيضا هاكما حضر 

 ،برامجونائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة ال ،ونائب مدير المكتب ،مكتب التقييم المستقل في الصندوقمدير 
دارة المعرفةلدائرة ونائب الرئيس المساعد   ،والنتائجسياسة العمليات شعبة ل ةالمؤقت ةمدير الو  ،االستراتيجية وا 

سكرتيرة و ومدير شعبة اإلنتاج المستدام واألسواق والمؤسسات،  ،رقية والجنوبيةشعبة أفريقيا الشمدير و 
 .وغيرهم من موظفي الصندوق ،الصندوق

لجمهورية كينيا لدى  الزراعية والممثلة الدائمة المناوبة الملحقة ،Teresa Tumwet ةالسيد وحضرت الدكتورة -5
تسويق محاصيل البستنة لصالح وكاالت األمم المتحدة لألغذية والزراعة في روما، تقييم أثر برنامج 

الوزير ، Carlos Alberto Amaralالسيد  كما حضر. أصحاب الحيازات الصغيرة في جمهورية كينيا
تقييم البرنامج القطري المنقاشات الخاصة بجمهورية أنغوال لدى الصندوق، دائم لونائب الممثل ال ،المستشار

 واالستراتيجية القطرية لجمهورية أنغوال.

 جدول األعمال اعتمادمن جدول األعمال:  2البند 

تقييم أثر ( 3) جدول األعمال؛ اعتماد( 2) ( افتتاح الدورة؛1)ضم جدول األعمال المؤقت البنود التالية:  -6
برنامج عمل ( 4) ؛رنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في جمهورية كينياب

، وخطته اإلشارية للفترة 2019مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
البرنامج القطري واالستراتيجية تقييم ( 6؛ )2019جدول أعمال لجنة التقييم المؤقت لعام ( 5)؛ 2020-2021

دعم الصندوق لسبل العيش التي تنطوي على عن تجميعي التقييم التقرير ( 7؛ )القطرية لجمهورية أنغوال
الموارد المائية من مصايد األسماك على نطاق صغير وتربية األحياء المائية على نطاق صغير والمناطق 

 .مسائل أخرى( 8؛ )الساحلية

 .EC 2018/103/W.P.1ول األعمال كما هو وارد في الوثيقة تبنت اللجنة جد -7
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تقييم أثر برنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة  .من جدول األعمال 3البند 
 في جمهورية كينيا

تقييم أثر برنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في جمهورية نظرت اللجنة في  -8
واستجابة إدارة الصندوق عليه، كما هي  EC 2018/103/W.P.2/Rev.1 ا، كما هو وارد في الوثيقةكيني

 واردة في الضميمة.

 بين باستخدام نهج شبه تجريبي جمع 2018و 2017الذي أجري بين عامي  تقييم األثر هذارحبت اللجنة ب -9
البرنامج على  آلثارأفضل  لعزوالوصول التقنيات النوعية واالقتصادية القياسية، بهدف المساعدة على 
سل القيمة التي اعتمده البرنامج باحتياجات المستفيدين منه. وأشار أعضاء اللجنة إلى صلة نهج سال

 أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين الفقراء المنخرطين في إنتاج محاصيل البستنة.

ضمان ( 1ما يلي: )الحاجة إلى توصيات الواردة في التقرير، مشيرة إلى النتائج و الرحبت إدارة الصندوق ب -11
( تخصيص الوقت 2الئم لبنات البناء المختلفة التي تشكل سلسلة القيمة؛ )لينهج أكثر تكامال وتسلسال 

ف ( استهدا3ة القيمة؛ )لالكافي والدعم المالئم لبناء القدرات لتعزيز العالقات بين الجهات الفاعلة في سلس
أصحاب المبادرات الفردية أو المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ألغراض التجهيز الزراعي، مع وضع 

( إيجاد آليات للتعاون بين 4المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في موقع المزودين للمواد الخام؛ )
 على المدى الطويل.أصحاب المصلحة ألغراض التدخالت ذات الصلة بالبنى التحتية، لضمان االستدامة 

بت بموافقة إدارة الصندوق على النتائج  -11 وأثنت اللجنة على مكتب التقييم المستقل لجودة هذا التقرير، ورح 
والتوصيات المنبثقة عنه. كذلك فقد أثنت اللجنة أيضا على الحكومة الكينية لمساهماتها المالية اإلضافية، 

 دعمها لنتائج وتوصيات مكتب التقييم المستقل.التي تعد مؤشرا اللتزامها بالبرنامج، وعلى 

مكتب التقييم اإلدارة  وتشاطروأبدت اإلدارة تقديرها للتعاون مع مكتب التقييم المستقل خالل تقييم األثر.  -12
بضرورة بذل المزيد من الجهود الستهداف المزارعين أصحاب  وتعترف ،التقييمشواغله المحددة في  المستقل

 أصحاب المبادرات الفردية.الحيازات الصغيرة و 

 :واستجابة لتساؤالت من أعضاء اللجنة، توفرت إيضاحات حول القضايا التالية -13

  عندما صمم هذا 2007تأخر استهالل الرصد والتقييم: إذ أوضحت إدارة الصندوق بأنه في عام ،
وبالتالي فقد تأخر في تنفيذ  ،كان الصندوق يتحرك نحو اإلشراف المباشر على برامجه ،البرنامج

نظام الرصد والتقييم. وأشارت إدارة الصندوق أيضا إلى أن الصندوق قد اتخذ إجراءات هامة لتعزيز 
التقييم الريفي، الذي صمم لتزويد موظفي و الرصد والتقييم، ومن بينها البدء بتنفيذ برنامج للرصد 

ييم. عالوة على ذلك، فإن الصندوق يتحرك صوب البرنامج بالتدريب وبناء القدرات على الرصد والتق
 وأن يأخذ بعين االعتبار الدروس المستفادة؛ ،نهج برامجي من شأنه أن يعزز من أنشطة المتابعة

 هازيادات الدخل األقل التي حظيت بها األسر التي تترأسها النساء مقارنة مع األسر التي يترأس 
يم المستقل بأن األسر التي تترأسها نساء كانت على الرجال. أوضحت إدارة الصندوق ومكتب التقي

رجال. وبالتالي البد الوجه العموم أفقر منذ البداية، وتفتقر إلى الموارد المتاحة لألسر التي يترأسها 
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 امن بذل جهود مخصوصة إلدخال عامل معوقات الوقت والموارد التي تواجهها النساء إذا ما أردن
 .تحقيق نتائج أكثر تجانسا

  شكلواتعزيز الثقة وبناء العالقات بين المستفيدين: حيث أوضح مكتب التقييم المستقل بأن المزارعين 
مجموعات بهدف تقاسم المعرفة الخاصة بالممارسات الزراعية التي تتمتع بأداء جيد، وبخاصة عندما 

االفتقار إلى  يكن لمج، و كانت هنالك قيادة قوية. إال أنه، وعندما ينتقل الموضوع إلى تسويق المنت
 الثقة بين المزارعين والتجار مواتيا لتشكيل مثل هذه المجموعات.

  أهمية تبني نهج متكامل في تنمية سالسل القيمة وضمان تسلسل مالئم لألنشطة: اعترفت إدارة
اجات سيكون مفيدا يالحتل. كذلك فإن القيام بتحليل الصندوق بالحاجة لتحليل مسهب لسالسل القيمة

ن البنى التحتية، الذي لم يحقق النتائج المرغوبة. ويعود ذلك جزئيا إلى ضعف اإلحساس لمكو 
 بالملكية واإلدارة.

  استهداف المشروعات الصغيرة: تم االعتراف بأنه في حين أن المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم
الصغيرة في اتخاذ بد من دعم أصحاب الحيازات  ربما كانت أكثر نقاط الدخول فعالية، إال أنه ال

ضافة القيمة. لالنتقالالخطوات الضرورية   نحو التجهيز وا 

إضافة إلى ذلك، فقد أكد مكتب التقييم المستقل على أهمية األخذ بعين االعتبار السياق القطري وتسلسل  -14
برنامج أمر نقل المسؤوليات إلى النظام القطري. وأكد مكتب التقييم المستقل مجددا على أن الملكية المحلية لل

 حاسم لنجاحه.

برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج : من جدول األعمال 4البند 
 2021-2020، وخطته اإلشارية للفترة 2019وميزانيته لعام 

نتائج وميزانيته لعام الفي برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى  نظرت لجنة التقييم -15
 .EC 2018/103/W.P.3 الوثيقة، كما هو وارد في 2021-2020اإلشارية للفترة  تهوخط 2019

. وفيما يتعلق 2019األنشطة الرئيسية التي اقترح مكتب التقييم المستقل إجراءها عام ب علمااللجنة  وأحاطت -16
ها، وافقت اللجنة على اقتراح إدارة الصندوق ؤ إجرابتقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية المقترح 

 ندور، نظرا ألن السلفادور لابرنامج القطري واالستراتيجية القطرية إلكوادور بدال من السلفلبإجراء تقييم ل
 تتلقى أية أموال خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد.

 2019عام  تهزانينتائج وميالالمستند إلى  مكتبالعلى برنامج عمل  المدخلةورحبت اللجنة أيضا بالتغييرات  -17
، التي تضمنت توضيحات بشأن زيادة الميزانية لالتصاالت وتقاسم 2021-2020وخطته اإلشارية للفترة 

صلة "، وهو 2019نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام لالمعرفة، وموضوع التعلم المعدل للتقرير السنوي 
 الصندوق".تدخالت مشروعات 

موضوع عريض للغاية ويتطلب تركيزا أدق.  ،وهو الصلة ،ن أعضاء اللجنة شعروا بأن موضوع التعلمأ إال -18
وأوضح مكتب التقييم المستقل بأن موضوع التعلم قد اختير من خالل عملية تشاورية. وقد تم تحديد موضوع 

الذاتي، التقييم ييم المستقل و نظامي التق فيالتصنيفات  بين قدر من االتساقبأقل  تسميالصلة باعتباره معيارا 
كما أنه لم يدرج في إطار قياس النتائج. وفي الختام، وافق مكتب التقييم المستقل على تشذيب موضوع 
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التعلم بحيث يعرض على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول، مع األخذ بعين االعتبار المقترحات 
ومالءمة تصميم  ،مثل السياق القطري، بما في ذلك القدرات الحكومية ةمحتملالتركيز الت مجاالالخاصة ب

 وتوفير ما يلزم للتخفيف من أية مخاطر تتعلق بهذا األمر. ،المشروعات للسياق القطري

ومع إظهار دعمها للميزانية وبرنامج العمل، إال أن اللجنة طرحت بعض األسئلة التي تم  التطرق إليها على  -19
 النحو التالي:

  فيما يتعلق بزيادة تكاليف الموظفين المبررة بحاجة المكتب الستيعاب نفقات غير متوقعة ناجمة عن
جازة مرضية طويلة، الحظ بعض األعضاء أنه قد تمت المصادقة على زيادة في  إجازة أمومة وا 

بر أك "احتياطي"بنفس القيمة ولنفس السبب. وأوضح المكتب بأن وجود  2018ميزانية المكتب لعام 
 أمر ضروري، وأنه من حيث المبدأ مؤقت بطبيعة الحال.

 مؤشر تقاسم المعرفة على األحداث التي ينظمها مكتب  اقتصارل أعضاء اللجنة عن سبب تساء
التقييم المستقل دون أن تتضمن تلك التي يشارك فيها المكتب. وأوضح المكتب بأنه وفي الوقت 

إعادة النظر في هذا  ولكن يمكن ،مكتب التقييم المستقل الراهن لم تدرج إال األحداث التي يقودها
المؤشر ما أن يوفر استعراض األقران الخارجي لمهمة الصندوق تغذيته الراجعة على جميع 

 المؤشرات.

  وطلب بعض األعضاء إيضاحات إضافية عن تقسيم تكاليف ذات الصلة بالتقييمين المؤسسيين
المتكررة أو المتكررة لغير الموظفين. وأوضح المكتب بأنه المدرجين في الوثيقة، والتكاليف غير 

عندما يمتد التقييمان على أكثر من عام، تخصص نسبة أصغر من الميزانية الستكمال التقييم 
المؤسسي المؤسسي الذي بدأ به بالفعل، أما القسم األكبر من المخصصات فيذهب إلى التقييم 

خاص باالبتكار وزيادة اإلنتاجية. وتوفرت إيضاحات حول التقييم ال –وفي هذه الحالة  –الجديد 
الخارجي. وأشارت إدارة الصندوق األقران تكاليف الموظفين وغير الموظفين ذات الصلة باستعراض 

، هي مظهر أساسي يمكن 2019إلى أن سياسة إعادة الهيكلة في الصندوق، والتي سيتم تبنيها عام 
أن ينظر مكتب التقييم المستقل في اإلشراف كموضوع للتعلم في إدراجه في موضوع التعلم، واقترحت 

ن التقييمات األخيرة مثل تقرير التقييم التجميعي والتقييم المؤسسي أالمستقبل. وأوضح المكتب ب
بالفعل لهذا  تلسياسة اإلشراف ودعم التنفيذ في الصندوق والتقييم المؤسسي لالمركزية قد تطرق

 الموضوع بصورة مسهبة.

بأن هذه الوثيقة قد خضعت  تي الختام، عبرت اللجنة عن تقديرها لإليضاحات المتوفرة، وبالتالي اعتبر وف -21
 لالستعراض.

 2019جدول أعمال لجنة التقييم المؤقت لعام  من جدول األعمال: 5البند 

وارد في الوثيقة  وكما ه ،2019جدول أعمال لجنة التقييم المؤقت لعام التقييم لجنة  استعرضت -21
EC 2018/103/W.P.4.  في تقارير التقييم وقد أخذ جدول األعمال بعين االعتبار حاجة اللجنة ألن تنظر
 األساسية خالل العام.
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تبذل في المستقبل س يالتبالجهود  علما   . وأحاط أعضاؤها2019وأكدت اللجنة على تواريخ دوراتها لعام  -22
 تقارير التقييم على الدورات المختلفة.لضمان توازن أكبر وتوزيع لألنماط المختلفة من 

 تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لجمهورية أنغوال من جدول األعمال: 6البند 

استعرضت لجنة التقييم تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لجمهورية أنغوال الوارد في الوثيقة  -23
EC 2018/103/W.P.5، لتقييم المستقل للجودة العالية لهذا التقرير.وأثنت على مكتب ا 

مع أولويات  والتي تواءمت ،وعرض مكتب التقييم المستقل النتائج األساسية لجميع المشروعات المستعرضة -24
الحكومة والصندوق. وركزت النتائج على المنتجين على نطاق صغير وحاجتهم للمعرفة التقنية والمدخالت 

عادة أصولهم األسرية واإلنتاجية. كذلك فقد استالمادية والدعم المالي بغية تعزيز أمنهم الغذائي والتغذوي و 
نية التي نفذت في أنغوال قد أدت إلى تمكين أظهر التقييم أيضا أن منهجية مدارس المزارعين الميدا

المزارعين، مما أدى بدوره إلى تيسير الحوار بين المنتجين الفقراء على نطاق صغير والمؤسسات المحلية، 
نتاجية المحاصيل، وتقوية منظمات المنتجين وبناء قدرات المؤسسات والمنتجين. وبهذا  وتعزيز إنتاج وا 

شراك الشباب لتشجيعهم على  المدارس المهنيةب االرتباطإمكانية  ىلالصدد، أشار أعضاء اللجنة إ وا 
 يعود المشاركة في الزراعة. ومع أن معدالت التخرج كانت منخفضة، إال أنه تم  إيضاح أن السبب في ذلك

تنفيذ وأنه من المحتمل إلى حد كبير أن يكون التدريب قد أجري من قبل برامج أخرى تابعة إلى تأخيرات ال
بنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. وبالتالي، يتوقع لمعدالت التخرج أن تتزايد في لل

 المستقبل.

أشار األعضاء إلى أن المشروعات لم تولي إال اهتماما محدودا لإلدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية،  -25
لذلك فكان االفتقار إلى المهنيين من ذوي الخبرة على والتأقلم مع تغير المناخ. وأما السبب الرئيسي المحدد 

وهنالك حاجة للتطرق لشح المياه االت التقنية األساسية. جالمستوى الوطني في كل من إدارة المشروعات والم
ك حاجة أيضا لالبتكارات في مجاالت تربية األحياء المائية ومصايد األسماك. لهنا أن كما ،وتدهور التربة
دارة المعرفة، وكلها عالوة على ذ لك، يحتاج الصندوق لتعزيز قدرته على دعم التنفيذ واالنخراط السياساتي وا 

أمور هامة على وجه الخصوص نظرا لتوسع الحافظة القطرية ولالهتمام الوطني األكبر بالتنمية الزراعية 
 .والريفية

قتها على النتائج والتوصيات، وعبرت اللجنة عن تقديرها الستجابة اإلدارة، وعلى وجه الخصوص لمواف -26
ورحبت بحقيقة أن بعض هذه التوصيات قد تم التطرق لها بالفعل في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
الجديد ألنغوال الذي سيعرض على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول. وأشير أيضا إلى أن التقييم 

نما أيضا مع  ،اها الصندوق في أنغوال، ال مع الحكومة فحسبيسلط الضوء على الشراكات القوية التي أرس وا 
البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة، وبخاصة في مجال مدارس المزارعين الحقلية. ورحب األعضاء 

 أيضا باالستجابة اإليجابية واالستباقية من طرف الحكومة.

لتمكين النساء، ومن تركيزه بصورة أكبر  وسلطت اللجنة الضوء على الحاجة ألن يزيد الصندوق من دعمه -27
على خلق الفرص المستدامة والجذابة للنساء في المناطق الريفية. وأكدت إدارة الصندوق على التطرق لهذا 
المظهر في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد. كذلك فإن الصندوق يعمل أيضا مع وزارة العمل 

لية مثل حيازات أفضل لكيفية التطرق لألمور الهيكأة، للوصول إلى فهم االجتماعي واألسر وتمكين المر 
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ونظرا للتحديات ذات الصلة بشح المياه وتدهور  األراضي التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمساواة بين الجنسين.
طت اللجنة الضوء أيضا على أهمية التوصية القائلة بوجوب أن يروج الصندوق للممارسات التربة، سل  

دت اإلدارة على عملها لزراعية اإليكولوجية من خالل االستثمارات وحوار السياسات. وبهذا الصدد، أك  ا
 الجاري في المناطق الزراعية اإليكولوجية.

تقرير تقييم تجميعي عن دعم الصندوق لسبل العيش التي تنطوي على من جدول األعمال:  7البند 
نطاق صغير وتربية األحياء المائية على نطاق صغير والمناطق الموارد المائية من مصايد األسماك على 

 الساحلية

وهنأت مكتب  ،EC 2018/103/W.P.6الوارد في الوثيقة  تجميعيالتقييم التقرير نظرت لجنة التقييم في  -28
 التقييم المستقل على جودة هذا التقرير.

بالمائة  8ثمارات في الموارد المائية ستالامثلت عاما،  38 من وأحاطت اللجنة علما بأنه، وعلى مدى أكثر -29
وعلى الرغم من األداء المتفاوت إلى حد كبير على مدى  ومنحه. الصندوق فقط من إجمالي قيمة قروض

السنين وعبر البلدان والقطاعات الفرعية، إال أنه هنالك نجاحات ملحوظة في أثر هذه األنشطة على الفقر 
أن الموارد المائية غالبا ما تدمج تحت التدخالت الزراعية، وبالتالي  وسبل العيش. إال أن التقرير أشار إلى

 االهتمام الكافي.ب تحظىفإنها ال 

 وأشارت اللجنة أيضا إلى أن أثر المشروعات التي يدعمها الصندوق كان ملحوظا بصورة أكبر عندما التزم -31
ائية، ودَعم االبتكارات وحوار باالنخراط طويل األمد في مصايد األسماط وتربية األحياء الم الصندوق

ة، وعمل بصورة مباشرة على المستوى المجتمعي. كذلك يمكن تعزيز االستدامة سيالسياسات والتنمية المؤس
 وضمان الملكية المحلية للبرامج. ،من خالل إيالء اهتمام أكبر للبيئة وتغير المناخ

 :وطلبوا إيضاحات بشأن المواضيع التالية ،ورحب األعضاء بتوصيات مكتب التقييم المستقل -31

  مستوى الطلب من الحكومات على دعم الصندوق للموارد المائية ومصايد األسماك: أوضحت إدارة
الصندوق بأنه في السنوات األخيرة تزايدت الثقة واالهتمام بين الدول األعضاء بالمشروعات التي 

 استثمارات أكبر في هذا القطاع؛ إلى الذي أدىاألمر تركز على قطاع تربية األحياء المائية، 

  محدودية البيانات المتاحة لتقدير أثر الصندوق على الحد من الفقر في القطاع المائي: أوضح
مكتب التقييم المستقل بأن ذلك يعود أساسا إلى محدودية االهتمام المولى لمكونات تربية األحياء 

 ،المعوقات بهذهائج الرصد والتقييم. اعترفت إدارة الصندوق نت عنالمائية وعدم اإلبالغ بصورة كافية 
ا الموضوع في تصميم ذووافقت على ضرورة بذل المزيد القتناص النتائج واألثر. ويتم التطرق له

 ؛البرامج الجديدة

  أهمية دور الصندوق في هذا القطاع: أوضحت إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل بأنه نظرا
من فقراء الريف والسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي المنخرطين في صيد  للعدد الكبير

ولكن يتوجب  األسماك على نطاق صغير، يتوجب على الصندوق أن يبقى نشطا في هذا القطاع
عليه أيضا أن يتبنى نهجا أكثر استراتيجية. وكما سلط التقرير الضوء عليه، فإن وجود خبير 

قد أدى إلى إضافة القيمة لعمليات الصندوق،  2015مقر الصندوق منذ عام في بمصايد األسماك 
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لى نهج أكثر واقعية وتحليل أكثر  للسياق.  إسهاباوأدى أيضا إلى تحسين تصميم المشروعات وا 
 في المجلس التنفيذي. الصلةواقترح بعض األعضاء مناقشة موضوع 

ممارسة عن كيفية ضمان أال تسهم االستثمارات في طلب أعضاء اللجنة إيضاحات عن استدامة النتائج و  -32
الصيد الجائر. وأكدت إدارة الصندوق على أهمية بناء خصائص في تصميم المشروعات لضمان التنفيذ 

 ينطوي علىالذي و بأسلوب مستدام. وسيعني ذلك تبني نهج النظام اإليكولوجي الذي تقوده المجتمعات 
 عالوة على الصيد. ،البيئية السياحة البيئية وغيرها من المظاهر

إدارة  توطلبت اللجنة أيضا إيضاحات عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وعن بناء الشراكات. ووافق -33
ة المنظمة من شأنها أن تبني مشيرة إلى أن نموذج العمل وهيكلي الصندوق على أهمية تعزيز بناء الشراكات،
الصندوق شراكات مع مراكز  أرسى ،ضمار. ولتحقيق هذه الغايةقدرات الصندوق على اإليصال في هذا الم

( ومنظمة األغذية العالمي لألسماكمركز الاالستشارية للبحوث الزراعية الدولية )وبخاصة  الجماعة
. وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، أشارت إدارة الصندوق إلى أن أنشطة مصايد األسماك هي والزراعة

فإنه من  ،وأن النساء يعملن في العادة في مرحلة ما بعد الصيد. وبالتالي ،س واحدأنشطة مخصوصة بجن
 الهام بمكان ضمان أن تغطي المشروعات عملية سلسلة القيمة بأسرها.

 مسائل أخرى    من جدول األعمال:  8البند 

طلب رئيس اللجنة من أعضائها اإلجابة على االستبيان الذي وز ع عليهم في سياق استعراض  وفي الختام، -34
في المناقشات،  انخراطهم النشطعلى  اللجنة المشاركين فيبعدئذ شكر و  ،األقران الخارجي لمهمة الصندوق

 وجميع موظفي الدعم على هذه الدورة الناجحة.كما شكر المترجمين الفوريين 


