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  والعشرين للمجلس التنفيذي السادسةالدورة  علىقائمة بالوثائق المعروضة  الرابعالملحق 
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 لعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذيوا السادسةمحاضر جلسات الدورة 

 افتتاح الدورة -من جدول األعمال  1البند 
والعشرين بعد المائة  السادسة، السيد جيلبير أنغبو الدورة التنفيذيرئيس المجلس  ،افتتح رئيس الصندوق   -1

 .EB 2019/126/INF.9نشر البيان االفتتاح: لرئيس المجلس ف: الوثيقة قد و  للمجلس التنفيذي.

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

جرى إدراج فقد ، مالئماتعكس المحاضر الترتيب الذي نوقشت فيه بنود جدول األعمال. وحيثما كان ذلك   -3
 نص داخل إطار.المخرجات األساسية ف: 

 :وهم ،يذيدين حديثا ف: المجلس التنفالمعتم الدول األعضاءرحب رئيس الصندوق بممثل:   -4

  السيدة : فرنسامنLaura Torrebruno.المستشارة االقتصادية ف: سفارة فرنسا ، 

  ةالسيد: جمهورية كوريامن  Kang Hyo Joo السكرتيرة األولى والممثلة الدائمة المناوبة لجمهورية ،
 كوريا ف: وكاالت األمم المتحدة لألغذية والزراعة ف: روما.

عالوة على  ،المجلس ألول مرةدورة رحب الرئيس أيضا بممثل: الدول األعضاء المشاركين ف: فقد كذلك  -5
بممثل: على وجه الخصوص  من قاعة االستماع. ورحب وقائع الدورةالمندوبين والمراقبين الذين يتابعون 

 الدورة حضروا هذهالذين  وروب:واالتحاد األ وبرنامج األغذية العالم:لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة 
 .بصفة مراقب

للحصول على  اوالذي سعى فيه ،أبريل/نيسان 15أعضاء المجلس بتاريخ  المراسلة معوقد استذكر الرئيس   -6
عدم اعتراضهم على دعوة كل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: واالتحاد األوروب: 

وبروح التعاون بين الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها، ستتم دعوة منظمة للدورة الحالية، واقترح أنه، 
األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: من اآلن وصاعدا لحضور دورات المجلس على أساس منتظم 

أشار إلى أن المجلس لم يعترض على هذا االقتراح؛ وبالتال:، و  لموافقة الحقة من المجلس. الحاجةبدون 
 ف:و  EB 2018/125/V.B.C.4يتم إدراج اإلشارة المالئمة لهذا التحديث ف: النسخة المنقحة من الوثيقة س

 .الحاشية الثالثة من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي
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 اعتماد جدول األعمال - من جدول األعمال 2البند 

 

كل من ممثل  ماتقّدم به اللذين نيالرسمي ينوعند تبنيه لجدول األعمال، رحب المجلس التنفيذي باإلعالن -7
، على للمواردالكويت وممثل الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعّلق بمساهماتهما ف: التجديد الحادي عشر 

 النحو التال::

تم  ماع ف: المائةمليون دوالر أمريك:، مما يمثل زيادة تتجاوز العشرين  15ستسهم الكويت بمبلغ  (أ )
إضافة إلى  ،التجديدين السابقين التجديد الحادي عشر مع مساهماتها ف:ءم بحيث تتواسابقا، إعالنه 

 ألف دوالر أمريك:.  473مساهمة للتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون بما يعادل 

وشجعت الكويت غيرها من الدول األعضاء ف: الصندوق على زيادة مساهمتها أيضا لإليفاء بالهدف 
 عشر للموارد. الموضوع للتجديد الحادي 

 مليون دوالر أمريك:. 30لغ بكذلك فقد أعلنت الواليات المتحدة إسهامها بم (ب )

تتم مناقشة البند التاسع وهو الخاص سوبناء على ما طلبه ممثلو الدول األعضاء من القائمتين باء وجيم،  -8
 "بعملية الطعونات ف: الصندوق: التقدير والتوصيات" ف: جلسة مغلقة.

 المؤسسية التقارير -ل األعمالمن جدو 3البند 

 السياسات واالستراتيجيات ( أ)
 استراتيجية إدارة المعرفة (1)

 

 المخرجات:

 و وارد ف: الوثيقة:المجلس التنفيذي جدول األعمال، كما ه تبنى  EB 2019/126/R.1/Rev.1،  والذي سي نقح
 الحقا )مع برنامج العمل المنّقح( ليعكس التعديالت اإلضافية التالية:

o :ضميمة لوثيقة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجيبوت 
o عين تحديث شفه: )عوضا عن وثيقة( حول المقترح الخاص بمكان انعقاد الدورة الثالثة واألرب

 لمجلس المحافظين والدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموراد الصندوق.
o  إدراج مذكرات إعالمية حول "تعميم التغذية ف: الصندوق" و"تعميم النهج التحولية للتمايز بين

 الجنسين ف: الصندوق" تحت بند مسائل أخرى.

 :اتالمخرج 

 رة المعرفة ف: الصندوق، كما ه: واردة ف: الوثيقة اإد استراتيجيةى صادق المجلس التنفيذي عل
EB 2019/126/R.2. 

 .وسوف تجري إدارة الصندوق استعراضا سنويا عن تنفيذ هذه االستراتيجية وإطار قياس نتائجها 
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 :بما يل: وقام المجلس التنفيذي -9

أنه يعّد أداة هامة لتحسين تصميم باالستراتيجية وباإلطار الشامل لقياس النتائج، مشيرا إلى  رّحب (أ )
مستوى المشروعات. كما شكر أيضا  المشروعات، ومن شأنه أن يسهم ف: تعزيز إدارة المعرفة على

 ؛إدارة الصندوق على العملية التشاركية الت: أدت إلى استكمال هذه االستراتيجية

معاملة هذه االستراتيجية كوثيقة حية حيث يتم تحديثها بصورة منتظمة لتعكس  بأشار إلى وجو  (ب )
 ؛التغييرات الجارية ف: المؤسسة

دوق على دور الشراكات مع الوكاالت الت: تتخذ من روما أشار إلى الحاجة ألن ترّكز إدارة الصن (ج )
 ؛مقرا لها والمؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم المتحدة ألغراض جمع المعارف وتقاسمها

 الصندوق: إدارةطلب من  (د )

  النظر ف: توفير وثيقة محورية عن جميع السياسات الت: نوقشت ف: اجتماعات الهيئات الرئاسية
 ان سهولة الوصول إلى هذه السياسات واإلشارة إليها؛المختلفة لضم

  وتوسيع التجارب اإلدارية المخطط لها ف: إقليم أفريقيا  ،قدر اإلمكانإبقاء المؤشرات بسيطة
 الغربية والوسطى إلى األقاليم األخرى.

. وأثار بعض وأحاط المجلس علما بالتركيز على تعزيز المعرفة المستندة إلى النتائج عند اتخاذ القرارات -11
سيتم توليد المعلومات الت: وكيف  ؛الممثلين أسئلة حول التبعات المالية المستقبلية لتنفيذ هذه االستراتيجية

وماه: الطرق الت: ستستخدم لتقدير المعلومات الت:  ؛ستستنير بها المؤشرات العديدة ف: إطار قياس النتائج
وكيف تؤثر الالمركزية على تنفيذ هذه  ؛لهذه المتطلباتوكيف يمكن للصندوق أن يستجيب  ،ائنيطلبها الزب
كيف سيستند الصندوق التنافس: لريادة االبتكارات على الصناديق المشابهة الت: نفذت ف: و  ؛االستراتيجية

 السابق.

أنها ستؤخذ بعين الحسبان عند تنفيذ االستراتيجية. الصندوق بتعليقات المجلس وأشارت إلى  إدارةرحبت  -11
تكون هنالك أية تبعات مالية لتنفيذ هذه االستراتيجية، مما يتطلب موافقة  إدارة الصندوق أنه لنوأوضحت 
من خالل  زتعز س الت:المعرفة ألغراض التحول الريف:،  امتالكهز الصندوق فكان وأما تميّ المجلس. 

ين األخرتين اللتين الشراكات مع الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة ومن خالل التعاون مع الوكالت
 ا.متتخذان من روما مقرا له
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: إطار إدارة 2025-2019 استراتيجية الصندوق وخطة عمله بشأن البيئة وتغير المناخ (2)
 النتائج

 

رّحب المجلس بإطار إدارة النتائج المنّقح كأساس شامل لتعزيز عمل الصندوق بشأن البيئة وتغير المناخ،  -12
 الصندوق ف: استكمال هذه الوثيقة. ارةإدوعّبر عن تقديره للتعاون مع 

وسّلط المجلس الضوء على أهمية ضمان حماية الموارد الطبيعية الت: تعتمد عليها سبل عيش السكان  -13
الريفيين الفقراء باعتباره جوهر تدخالت الصندوق. وباالستشهاد بنتائج تقرير شبكة تقدير أداء المنظمات 

أشار أحد األعضاء إلى التحدي المتمثل ف: تعميم البيئة والمناخ  ،كةبمتعددة األطراف بشأن القضايا المتشا
دارة  الصندوق، والرابط بينه وبين االستدامة المالية. ورحب عضو  استثماراتالطبيعية ف: حافظة  المواردوا 

ل آخر بإجراء حوار مفتوح بين الدول األعضاء حول المعّوقات والفرص المتاحة أمام المض: قدما نحو تموي
 أيضا ف: إطار مشاورات التجديد الثان: عشر للموارد.، و أكثر تكامال ألغراض البيئة وتغير المناخ

وعّبر األعضاء عن تقديرهم للتركيز على تعميم تغير المناخ ف: جميع تدخالت الصندوق وخطته لزيادة  -14
تمويل ذي الصلة بالمناخ . وحّثوا إدارة الصندوق على زيادة نسبة الالوقتالتمويل لهذا المظهر مع مرور 

ف: فترة  ف: المائة 40ولتصل فيما بعد إلى  ،ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد ف: المائة 30لتصل إلى 
 التجديد الثان: عشر للموارد.

وأعلمت إدارة الصندوق المجلس بأن الصندوق قد انضم للتو لشراكة المساهمات المقررة وطنيا وهو يعمل  -15
. وهنالك مؤشر مخصوص لقياس الوكالتين األخرتين اللتين تتخذان من روما مقرا لها بصورة وثيقة مع

 التعاون بين الوكاالت الثالث مدرج ف: إطار قياس النتائج. 

وتساءل األعضاء عن كيفية مساهمة المؤشرات الخاصة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والبنى التحتية  -16
المؤشرات  ه قد تم االتفاق علىالمناخ. وأشارت إدارة الصندوق إلى أن الريفية ف: زيادة الصمود بوجه تغير

تحديد يتم سالتأقلم، أنه بتعزيز وأن الجهود جارية لضمان  ،أثناء مشاورات التجديد الحادي عشر للموارد
 االستفادة من الفرص المتاحة للتخفيف من آثار تغير المناخ.و 

ى أن يغدو قائدا عالميا لتوليد المعرفة الخاصة بإدارة سبل وتساءل أعضاء المجلس عن قدرة الصندوق عل -17
العيش الريفية المستدامة. واعترفت إدارة الصندوق أن الصندوق ال يمكنه أن يكون القائد ف: جميع 

االستثمار ف: التحول الريف: المستدام، وبالتال: زيادة  وه: ،المجاالت؛ ولكنه سيركز على ميزته النسبية
 وضوح صورته.

 :اتالمخرج 
  غير المناخ وخطة النتائج المنّقح الخاص باستراتيجية البيئة وت إدارةصادق المجلس التنفيذي على إطار

 .EB 2019/126/R.3العمل الخاصة بها، كما هو وارد ف: الوثيقة 
  وبناء عليه، سيتم تنقيح استراتيجية الصندوق وخطة علمه بشأن البيئة وتغير المناخ الت: صادق عليها

 المجلس ف: دورته الخامسة والعشرين بعد المائة إلدراج إطار النتائج المصادق عليه.
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 لفترة التجديد العاشر للموارد: مسودة تقييم األثرقرير ت ( ب)

كما هو وارد ف:  ،لفترة التجديد العاشر للموارد تقييم األثرأثنى المجلس التنفيذي على مسودة القرار الخاص ب -18
 .EB 2019/126/R.4الوثيقة 

 ين. وشّجعوأعرب األعضاء عن سرورهم لمالحظة األثر اإليجاب: لسبعة عشر مشروعا على المستفيد -19
بعض األعضاء إدارة الصندوق على عقد حلقات العمل لمناقشة هذه النتائج مع الفرق القطرية وموظف: 
المشروعات نظرا ألهميتها المعتبرة ف: تنفيذ برامج الفرص االستراتيجية القطرية، بغية تعظيم الفوائد الت: 

 االستدامة. مسألةيضا أن يتضمن التقرير رح أتنجم عن المشروعات الت: يمولها الصندوق. كذلك فقد اقت  

 وضع أهداف إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر للموارد )ج(

مخطط له لوضع األهداف المتبقية إلطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي التحديث بالرّحب األعضاء  -21
وا إدارة الصندوق على وضع أهداف طموحة أوهنّ  ،ذات الصلة بالكفاءة المؤسسية والالمركزية دعشر للموار 
 واقعية ف: الوقت نفسه. مع بقائها

وطلب أعضاء المجلس التنفيذي إيضاحات حول العدد المنخفض للمؤشرات ذات الصلة بالالمركزية نظرا  -21
جملة األهداف الموضوعة على تقدير مكاسب وكيف ستساعد  ة الالمركزية لنموذج عمل الصندوقألهمي

أداء المنظمات متعددة األطراف، والذي  تقديرشبكة تقرير ن الالمركزية. ومع األخذ بعين االعتبار الكفاءة م
حدد إيصال النتائج بصورة كفؤة كأحد المجاالت الرئيسية للتحسين ف: الصندوق، طلب األعضاء أيضا 

لوكاالت، كما تفاصيل عن كيف يمكن للصندوق أن يبن: على بعض التوصيات بشأن تعزيز التعاون بين ا
ة المقترحالتغييرات . وأوضحت إدارة الصندوق بأن الصندوق يتابع ةهو وارد ف: تقرير وحدة التفتيش المشترك

، وعلى وجه الخصوص تلك ذات الصلة بالخدمات المشتركة. وأنه يتم النظر ف: الوفورات بصورة وثيقة
 ظرا لغياب بعض المعلومات األساسية.المحتملة، على الرغم من أنه ال يمكن التعبير عنها بكميات ن

دراجها، بحيث وطلب أحد األعضاء النظر ف: بعض  -22 مؤشرات الفعالية ف: فترة التجديد الثان: عشر للموارد وا 
 يمكن تقدير مساهمة عملية الالمركزية ف: الحد من الفقر.

ثما كان ذلك وأثار األعضاء أيضا الحاجة لتفسير واضح لألهداف والمؤشرات لضمان الوضوح، وحي -23
أنها  وأكدت إدارة الصندوق على ضروريا لتوفير المعلومات األساسية ذات الصلة من خالل الحواش:.

 تفسيرية. ستنقح الوثيقة لتتضمن حواش  

قنوات التمويل  عنوحول النفقات اإلدارية ذات الصلة بمعدالت الكفاءة، طلب األعضاء إيضاحات إضافية  -24
. ووضحت إدارة الصندوق إحداثهانافذة القطاع الخاص الت: ينوي الصندوق الجديدة، مثل صندوق األثر و 

 :المخرج 
 ادق المجلس التنفيذي على األهداف المقترحة ذات الصلة بإطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي ص

ف: الوثيقة  ة، كما ه: وارد3.7.4، و 3.7.3، 3.7.2، 3.7.1، 3.6.1،3.6.3عشر للموارد 
EB 2019/126/R.5. 
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 األمر الذيتقسيم الميزانية اإلدارية لتناول الصناديق واألموال المختلفة،  يالضرور بأنه ربما يكون من 
 ؤدي إلى معدالت كفاءة متعددة عبر هذه الصناديق بمجملها.يس

يزانية من خالل المكاتب القطرية للصندوق ومراكزه اإلقليمية من الم ف: المائة 70وبشأن هدف استخدام  -25
نظرا ألن معظم مدراء البرامج القطرية و  ،أنهإلى ألغراض اإلشراف على المشروعات، أشار أحد األعضاء 

 اآلن مندبين لهذه المكاتب ربما كان يتوجب أن يكون هذا الهدف أعلى. مه

 المؤسسية إدارة المخاطر –من جدول األعمال  4البند 

 لوحة المخاطر المؤسسية ( أ)
 نتائج التقدير المستقل للمخاطر التشغيلية واالستراتيجية في الصندوق ( ب)

واستجابة الصندوق للنتائج الت: خرج بها التقدير  ،ثة ف: الصندوقب المجلس بلوحة المخاطر المحدّ رحّ  -26
ة ألن تقوم إدارة الصندوق بإنشاء المستقل للمخاطر االستراتيجية والتشغيلية ف: الصندوق، واعترف بالحاج

ليوائم شهية الصندوق للمخاطر. وأكد األعضاء  ، ومفصالإطار إلدارة المخاطر يكون طويل األمد وشامال
والمساعدة على قيادة التوجيه  ،على فائدة هذه اللوحة ف: توفير أساس للمناقشات الخاصة بالمخاطر

 االستراتيج: للصندوق.

عن تقديرها للتعليقات المشجعة، وطلبت أن تكون هذه اللوحة بمثابة بند معياري  وأعربت إدارة الصندوق -27
ف: كل دورة من دورات المجلس، ستقوم اإلدارة بتسليط و المجلس التنفيذي، مؤكدة بأنه  لعلى جدول أعما

المخاطر  تغطيةالضوء على أهم التغييرات ف: لوحة المخاطر هذه. وأوضحت إدارة الصندوق أيضا 
غيلية ف: تصميم مشروعات وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، مع االعتراف بالحاجة لمزيد من التش

يجاد نظام إلدارة المخاطر ينطلق من القاعدة إلى القمة. ،اإلدماج إلطار اإلدارة  وا 

 التقييم -من جدول األعمال  5البند 
 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الرابعة بعد المائة ( أ)

 

 المخرج: 
  أحاط المجلس التنفيذي علما بالتقرير الشفه: الذي ألقاه رئيس لجنة التقييم، استنادا إلى محاضر الدورة

 .EB 2019/126/R.8الرابعة بعد المائة للجنة، كما ه: واردة ف: الوثيقة 

 :اتالمخرج 

  (، كما ه: واردة ف: الوثيقة األعمال من جدول )أ( 4استعرض المجلس التنفيذي لوحة المخاطر )البند
EB  2019/126/R.6 :والنتائج الت: خرج بها التقدير المستقل للمخاطر االستراتيجية والتشغيلية ف ،

 .EB 2019/126/R.7(، كما ه: واردة ف: الوثيقة من جدول األعمال )ب( 4الصندوق )البند 

  لجنة مراجعة الحسابات عن استعراض اللجنة وأحاط المجلس علما بالتقرير الشفه: الذي ألقاه رئيس
 البندين. ينلهذ
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ط أحد األعضاء الضوء على قضية االستهداف، مستذكرا بأن هذه القضية االستراتيجية الشاملة قد تم سلّ  -28
النظر فيها أيضا ف: المشاورة الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية، وسوف تناقش أيضا ف: سياق 

 المبادئ التوجيهية المنقحة.

علقة بتسلسل منتجات التقييم لضمان السع: للحصول على المتاللجنة  الت: أثارتهارحب األعضاء بالقضية  -29
 ردود اللجنة بشأنها ف: وقت مبكر، وذلك لتخدم الغرض المقصود بها.

مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق، عن سبب عدم توفر رئيس علما بالتوضيح الذي وفره  األعضاءوأحاط  -31
مجلس ف: دورته الت: ستعقد ف: سبتمبر/أيلول، مسودة تقرير استعراض األقران الخارج:، لك: يستعرضها ال

. وسوف يتم نقل هذا الطلب إلى استعراض تقرير مبدئ: على األقل ممرة أخرى على توقعه واأكدّ  مولكنه
 الفريق المستقل التخاذ اإلجراء المناسب بشأنه.

 تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية ( ب)

برامج الفرص ب المتعلق)أ( من جدول األعمال  6رع: هذا مع البند ناقش المجلس التنفيذي البند الف -31
 االستراتيجية القطرية.

 التشغيليةالمسائل  -من جدول األعمال  6البند 
 برامج الفرص االستراتيجية القطرية (أ )

برامج الفرص االستراتيجية القطرية األولى من نوعها ف: الصندوق، وقد تمت كانت المشاورة الخاصة ب -32
االتفاق مع المنسقين بغية تحرير بعض الوقت المتاح ف: اجتماعات بدرة بها كممارسة ريادية نظمت المبا

المجلس التنفيذي لمناقشة القضايا االستراتيجية رفيعة المستوى، ولتوفير الوقت الكاف: لكل من أعضاء 
دارة الصندوق إلجراء محادثات أغنى وأكثر اعتبارا لبرامج الفرص االس تراتيجية القطرية المدرجة المجلس وا 

 على جدول أعمال المجلس.

 :اتالمخرج 

 مارس/آذار للنظر ف: برامج الفرص االستراتيجية  29بالمشاورة المنعقدة بتاريخ  رحب أعضاء المجلس
إدارة الصندوق على  واالقطرية وتقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية ذات الصلة، وشجع

 .الممارسة ف: المستقبلهذه االستمرار ف: 

  الصندوق ومكتب التقييم المستقل عن نتائج وأحاط المجلس علما بالتقرير الشفه: الذي وفرته إدارة
المناقشات الت: جرت ف: هذه المشاورة، والت: تم تشاطرها سابقا مع أعضاء المجلس الذين حضروا 

 بهذه المشاورة ف: محاضر تم االتفاق عليه مع المنسقين، سينعكس التقرير الشفه: الخاص كماو المشاورة. 
 لملحق األول(.المجلس الحالية )وسوف تدرج ف: ا دورة

  ّر أعضاء المجلس عن تقديرهم للجودة اإلجمالية للوثائق، وأحاطوا علما بمشاركة ممثلين من البلدان عب
 المعنية ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ف: الدورة.
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برامج الفرص ويرد أدناه موجز للمداوالت المخصوصة الت: أجراها المجلس ف: دورته حول كل من  -33
 االستراتيجية القطرية وتقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية.

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 نداارو 

مشروع اإلدارة الوثيقة، أعلنت إسبانيا نية الحكومة اإلسبانية االشتراك ف: تمويل معبرة عن دعمها لهذه  -34
 .المتكاملة لمستجمعات المياه والري ف: كايونزا

 زامبيا

وحوار السياسات  ،تعزيز األدوات والقدراتف: أكد المجلس على أهمية ضمان مساهمة استراتيجية الصندوق  -35
فترة التجديد الحادي عشر للموارد لق أهداف التعميم المنصوص عليها تحقيلوالتنسيق بين الجهات المانحة 

وتم االعتراف بالجهود الرامية إلى تعزيز  التمايز بين الجنسين، والتغذية والشباب(.و )وه: تغير المناخ، 
 الصمود ف: وجه تغير المناخ من خالل حافظة الصندوق ف: زامبيا، عالوة على شبه إقليم أفريقيا الجنوبية
بأسره. وعلى وجه الخصوص من خالل الشراكة مع حكومة كيب تاون إلجراء تقديرات للتعرض لمخاطر 

 المناخ.

 وشمال أفريقيا وأوروبا األدنىالشرق  (2)

 جيبوتي

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجيبوت: على هشاشة البالد، وأعرب عن تقديره اعترف المجلس بتركيز  -36
امج للشركاء اإلنمائيين الفاعلين ف: جيبوت:، بحيث تم تصنيف كل واحد منهم بناء لوضع قوائم ف: هذا البرن

على الميزة النسبية لكل وكالة معنية مقارنة بمهمة الصندوق، عالوة على االهتمامات المشتركة لكل من 
رد لمشكلة العمالة ف: جيبوت: ولصون الموا بشكل خاص الحكومة والصندوق. وقد أولى المجلس اهتمامه

الطبيعية، كما تم تسليط الضوء ف: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، لضمان فرص عمل أفضل وأكثر 
 استدامة للمجتمعات الريفية ف: البالد.

 تونس

ر رؤية ممتازة للتعاون بين تونس والصندوق على مدى د الممثل الدائم لتونس على صلة البرنامج الذي يوفّ أكّ  -37
وأكد على أن قضية عدم كفاية االستهداف لفقراء الريف، الت: سلط مكتب التقييم  ة.السنوات الخمس القادم

، قد تم التطرق لها بصورة جيدة بفضل هدف االستراتيجية المخصوص المتعلق عليها المستقل الضوء
قرا لجيوب الفقر ف: أشد المناطق ف ابتمكين النساء الريفيات والشباب الريفيين، ووضع الخرائط المخطط له

 ف: البالد.
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 أفريقيا الغربية والوسطى (3)

 ركينا فاسوو ب

الخاصة بحيازة األراض: والت: تشمل التغذية الراجعة المستلمة  الضميمةاعترف األعضاء بأهمية عرض  -38
خالل المشاورة. إضافة إلى ذلك، وباالستجابة لتساؤل من التساؤالت، تقاسم المدراء اإلقليميون خبراتهم 

 .ثر على عملهملألالالمركزية  تخليف يةلمجلس حول كيفووجهات نظرهم مع ا

 السنغال

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بتحسين سبل عيش السكان أعرب المجلس التنفيذي عن تقديره لصلة  -39
الفقراء ومواءمته مع استراتيجيات الحكومة. ورحبت إسبانيا بهذا البرنامج وبتركيزه على االستهداف وعلى 

 بين الجنسين، وأعلنت بأن إسبانيا تتطلع قدما لتوسيع تمويلها المشترك ف: السنغال.المساواة 

 غامبيا

الفرص االستراتيجية القطرية لغامبيا مع استراتيجيات أعرب المجلس التنفيذي عن تقديره لمواءمة برنامج  -41
ت الضوء على زيادة وسلط ،الحكومة. واستجابت إدارة الصندوق لتساؤل يتعلق باألثر وكفاءة الالمركزية

وبجميع البلدان الت: تتم تغطيتها على مستوى المركز اإلقليم:، وذلك  ،السياسات الخاص بغامبيا رحوا
 بفضل الالمركزية. 

 عن اجتماعها الثامن   مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال تقرير رئيسة  (ب )

 
كما ه: واردة ف: الوثيقة المتعلقة بالبرنامج  قات الت: وفرتها رئيسة المجموعة،يبالتعل علما أحاط المجلس -41

 الخاص للبلدان الت: تعان: من األوضاع الهشة المعروض على المجلس.

( مواءمة تعريف الهشاشة مع 1وعلى وجه الخصوص، فقد أحاطت المجموعة علما بالحاجة لما يل:: ) -42
ت: تعان: من أوضاع هشة؛ التعريف الوارد ف: استراتيجية الصندوق بشأن االنخراط ف: البلدان ال

إيضاح حقيقة أن هذا البرنامج ال يشكل نافذة تمويلية جديدة بتكاليف إضافية يتوجب على المجلس  (2)
نما مجرد نهج تشغيل: لتحقيق انخراط مع بلدان تعان: من أوضاع هشة.  المصادقة عليها، وا 

 المخرج: 

 ر أحاط المجلس التنفيذي علما بالتقرير الخاص باالجتماع الثامن لمجموعة العمل المعنية بإطا
 .EB 2019/126/R.12ف: الوثيقة ، كما هو وارد االنتقال الذي عرضته رئيسة المجموعة
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 البرنامج الخاص بالبلدان التي تعاني من أوضاع هشة (ج )

 
إدارة الصندوق على الوثيقة، الت:  واوشكر  ،المجلس بزيادة تركيز الصندوق على الهشاشة ب أعضاءرحّ  -43

تعان: من أوضاع هشة موضع التشغيل. الت: لالنخراط مع البلدان  2016عام  ةاستراتيجيستقوم بوضع 
 وأثار المجلس عددا من التعليقات، يرد موجزها أدناه:

 تطرق من خاللها لجيوب الهشاشة ف: البلدان الت: لم تساءل المجلس عن الكيفية الت: سيتم ال
 للبنك الدول:. المنسقةتدرج على القائمة 

  ّالوكالتين األخرتين اللتين تتخذان مع على وجه الخصوص و د على أهمية شراكات الصندوق، أك
ومع المؤسسات المالية الدولية األخرى ف: عمله ف: األوضاع الهشة. وأوضحت  من روما مقرا لها

إدارة الصندوق بأن الهشاشة ف: بعض البلدان المختارة سوف تفرض بالضرورة اتباع نهج متقاطع 
 بين المؤسسات.

  ف: األوضاع الهشة، األموال من القطاع الخاص الستثمارها  عن التطبيق العمل: لجمع لتساءو
 ص.على استراتيجية الصندوق بشأن القطاع الخا المصادقة تم حتى اآلننظرا ألنه لم ت

  ّد على الحاجة لضمان الحصول على تفويض الحكومات وموافقتها ف: األمثلة الت: سيتم من أك
موارد التمويل على عالوة  ،نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عبرخالها تحويل األموال، 

للتنفيذ من خالل من طرف ثالث. ووافقت إدارة الصندوق على هذا المقترح.  ،التكميل: األخرى
ط األعضاء الضوء يتم تعديل الجملة ذات الصلة بهذا الموضوع ف: الوثيقة وفقا لذلك. وسلّ وس

أيضا على أهمية استخدام التمويل من نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لألنشطة ف: 
األوضاع الهشة، عالوة على التمويل المتاح من خالل األدوات األخرى، مثل المساعدة التقنية 

 لتكاليف.ة امستردّ 

  ّالمجلس الصندوق على ضمان أن يبقى ضمن نطاق مهمته الجوهرية عند تنفيذ األنشطة ف:  حث
 األوضاع الهشة.

 .أشار إلى أن األنشطة البد وأن تستند إلى تقديرات للهشاشة 

 المخرجات: 

  هو كما  ،لبلدان الت: تعان: من أوضاع هشةبااستعرض المجلس التنفيذي وأحاط علما بالبرنامج الخاص
 .2019تم إطالقه ف: يونيو/حزيران ي، والذي سEB 2019/126/R.20/Rev.1وارد ف: الوثيقة 

 من الحكومة عندما يتم  على موافقة وسيتم تنقيح هذه الوثيقة لتعكس تعليق المجلس على الحصول
 استخدام أطراف ثالثة للتنفيذ.

 ف: بيانها المشترك، أحاط المجلس  1-طرحها أعضاء المجموعة الفرعية جيم :وفيما يتعلق باألسئلة الت
 رة ثنائية.علما بأن اإلدارة سوف تتطرق لهذه األسئلة بصو 
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 على وجه الخصوص تساءل عن كيف سيحسن هذا البرنامج الخاص من استهداف المستفيدين ،
تقرير شبكة  بها نوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق والنتائج الت: خرجعلى ضوء التقرير الس

تقدير أداء المنظمات متعددة األطراف حول العيوب الموجودة ف: استراتيجية الصندوق بشأن 
 االستهداف.

وأحاط المجلس علما بأنه سيتم إيجاد شخصية مرجعية للهشاشة لضمان مقاربة جميع المشروعات بعدسة  -44
وأوضحت إدارة الصندوق بأن دور الشخصية المرجعية سوف يتمثل ف: ضمان االستهداف  الهشاشة.

 ذات الصلة األخرى. الشعبالمالئم ف: الوقت الذي يتم فيه العمل مع 

 مقترحات لتبسيط الموافقة على المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق  )د(

 

 المخرجات: 

  استعرض المجلس التنفيذي المقترحات الخاصة بتبسيط المصادقة على المشروعات والبرامج، وصادق
 :على ما يل:

o  مليون دوالر  40مليون دوالر أمريك: إلى  25رفع عتبة التمويل بموجب إجراء انقضاء الفترة من
)العمليات " 1المسار "ة على أنها من أمريك: )ضمنا( باستثناء المشروعات والبرامج المصنف

 عالية الخطورة(، والت: ستعرض على المجلس ف: دورة من دوراته.

o  يوما  21قصر الوقت المطلوب للمصادقة على المقترحات بموجب إجراء انقضاء المدة إلى
ذا من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي الستيعاب ه 24تقويميا. وسيتم إدخال تعديل على المادة 

 التغيير.

o :تفويض رئيس الصندوق بصالحية المصادقة على 

 التمويل اإلضاف: لردم الفجوات التمويلية المحددة ف: المشروعات الت: صادق المجلس (أ )
بالمائة من تمويل الصندوق األصل: الذي صادق  50بالفعل بقيمة تقل عن أو توازي  عليها

التصويت عن أو امتناع  على اعتراضاستالم فيها تم يعليه المجلس. وف: الحاالت الت: 
 على المشروع األصل: عند المصادقة عليه، لن يتم منح أي تفويض بالصالحيات؛

 ماليين دوالر أمريك: أو أقل؛ 5جديدة بقيمة اللمشروعات امقترحات  (ب )

ماليين دوالر أمريك: أو  5التمويل اإلضاف: ألغراض توسيع النطاق بما قيمته اإلجمالية  (ج )
 أقل.

o  يتعلق بالمشروعات الت: يتم تفويض رئيس الصندوق بسلطة المصادقة عليها، يحق ألي وفيما
عضو من أعضاء المجلس اإلفراديين تسجيل أي اعتراض أو امتناع أو طلب بعرضها على 

 المجلس ف: دورة من دوراته للمصادقة عليها.

o ذا كان التمويل اإلضاف: لمشروع ورد اعتراض/امتناع عن التصويت عليه عند عرضه أساسا  وا 
على المجلس التنفيذي للمصادقة، لن يتم إدراج مثل هذا المقترح ف: نموذج تفويض رئيس 

 الصندوق بالموافقة.
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خالل مشاورات غير رسمية للوصول إلى المقترح  إشراك أعضائه منشكر المجلس إدارة الصندوق على  -45
 .للمجلس يةالحال:، والذي يعد متوازنا للغاية لتعزيز الكفاءة، وف: الوقت نفسه لإلبقاء على السلطة اإلشراف

ر المجلس بأنه يجوز ألي عضو من أعضاء المجلس اإلفراديين طلب النظر ف: أي مشروع مقترح ذ كّ  -46
 انقضاء المدة ف: دورة من دوراته.للمصادقة عليه بموجب إجراء 

هذا المقترح  يحل توقعهم بأن عن وعبروا ،ورحب األعضاء بالمواءمة مع المؤسسات المالية الدولية األخرى -47
مقترحات المعروضة بموجب إجراء انقضاء المدة حول دورات المجلس أو الالمصادق عليه مشكلة تجميع 

 سنة من دورة تجديد الموارد. آخرف: 

جراءات الداخلية لضمان الجودة بصورة أكبر لضمان أن تكون اإل تعزيز عن رغبة أحد األعضاء وعّبر -48
 للسياسات واالستراتيجيات الت: يصادق عليها المجلس. تمتثلتصميمات المشروعات متينة، وأن 

ال امتنع واقترح ممثل الواليات المتحدة األمريكية عدم التفويض بالصالحية ألغراض التمويل اإلضاف: ف: ح -49
ف: حال  ،عضو ما من أعضاء المجلس عن التصويت على مشروع من المشروعات. وطلب الممثل أيضا

احتاج عضو من أعضاء المجلس لمناقشة مشروع ما يتم النظر فيه بموجب التفويض بالصالحيات ولم 
 الب عرض هذهذا العضو بحق ط احتفاظيتمكن من حل جميع األسئلة بصورة ثنائية مع إدارة الصندوق، 

المشروع على المجلس ف: دورة من دوراته للمصادقة عليه. وأكدت إدارة الصندوق على أن جميع هذه 
 المقترحات سوف تنعكس ف: الوثيقة المنقحة.

 اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها )ه(

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 المرحلة الرابعة -ا شروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيهممذكرة الرئيس: بنغالديش:  (3)
 مشروعنظر المجلس التنفيذي ف: التمويل اإلضاف: المقترح تقديمه لجمهورية بنغالديش الشعبية لمشروع  -51

، مع EB 2019/126/R.21المرحلة الرابعة كما هو وارد ف: الوثيقة  – فيها والتوطين شارالند أقاليم تنمية
 وارد ف: القرار التال::هو التمويل الخاصة بشأنه، وصادق على التمويل اإلضاف: كما اتفاقية 

ف:  67أن يقدم الصندوق إلى جمهورية بنغالديش الشعبية قرضًا بشروط تيسيرية للغاية على  قـرر:
دوالر عشرين مليون وستمائة ألف ف: المائة منه، وتعادل قيمته  33المائة منه وشروط خليطة على 

دوالر أمريك:(، وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على  20 600 000ريك: )أم
 .نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة

 المخرج: 

 ا ف: ممناقشات المجلس بشأنهلو  لهما . ويرد موجزينلمشروع ينصادق المجلس التنفيذي على مقترح
 .EB 2019/126/INF.11عنوان ب نشرتالوثيقة الت: 
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 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)
 المرحلة األولى  –مشروع اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والري في كايونزا رواندا: 

ذي ف: القرض المقترح تقديمه إلى جمهورية رواندا لمشروع اإلدارة المتكاملة للري نظر المجلس التنفي -51
مع  EB 2019/126/R.22المرحلة األولى كما هو وارد ف: الوثيقة  –ومستجمعات المياه ف: كايونزا 

 لتال::واتفاقية التمويل الخاصة بالمشروع، وصادق على التمويل المقترح كما هو وارد ف: القرار ا ،ضميمتها

اثن: عشرة مليون قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته  روانداقـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية 
 على أن، (وحدة حقوق سحب خاصة 000 850 12وحدة حقوق سحب خاصة ) وثمانمائة وخمسون ألف

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

 المسائل المالية –من جدول األعمال  7البند 

 تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثاني والخمسين بعد المائة (أ )

 

المجلس بأن تقارير  ءر أعضاوذكّ  ،وقد أوجز رئيس اللجنة للمجلس المناقشات الت: جرت أثناء االجتماع -52
احة ك: ينظر فيها أعضاء المجلس، بعد اإلجراء المتفق عليه ف: إطار تبن: المراجعة الداخلية ه: اآلن مت

خطة عمل الشفافية. وأحاط المجلس علما أيضا بالجلسة المغلقة الت: جرت أثناء االجتماع الستعراض 
 تقريرين من تقارير المراجعة الداخلية، كما سيتم تسليط الضوء عليه أدناه.

 أنشطةلس علما أيضا باالمتثال لطلب اللجنة بأن يكون التقرير السنوي عن عالوة على ذلك، فقد أحاط المج -53
أطول وأكثر تفصيال. ونظرا ألهمية وطول  2019مكتب المراجعة واإلشراف ف: الصندوق وخطة عمله لعام 

إذا ما اقتضى األمر، أن يوفر مكتب المراجعة واإلشراف تحديثات إضافية  ،هذه الوثيقة، فقد طلبت اللجنة
 و من خالل جلسة عمل.ول بعض القضايا المخصوصة كتابة أح

كذلك فقد أوجز رئيس اللجنة للمجلس التنفيذي المناقشات الت: جرت ف: الجلسة المغلقة، وسلط الضوء على  -54
أن إجراءات المراجعة ف: مقر الصندوق وف: مكاتبه القطرية بحاجة لمزيد من التعزيز ف: حال كان 

عملياته. واستجابة لسؤال عن الجلسة المغلقة، أوضح رئيس اللجنة للمجلس بأنه  الصندوق يهدف إلى توسيع
إال أنها تمثل خطرا على  ،وحتى اآلن لم يكن لقضايا التدليس ف: المشتريات أي أثر مال: على الصندوق

 سمعته.

 2018وأن عام  ف: المشتريات مازال يشكل خطرا، والفساد التدليسد مدير مكتب المراجعة واإلشراف بأن وأكّ  -55
رض عدد من الحاالت يمثل رقما غير التدليس. عالوة على ذلك، فقد ع   ادعاءاتقد شهد زيادة كبيرة ف: 

ضعت على القائمة السوداء أو لن يتم لجنة العقوبات ف: الصندوق، أما عدد الشركات الت: و  على مسبوق 

 المخرج: 

 :الذي قدمه رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  أحاط المجلس التنفيذي علما بالتقرير الشفه
الثان: والخمسين بعد المائة، واستعرض تقرير رئيس اللجنة، كما هو وارد ف: الوثيقة 

EB 2019/126/R.23. 
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األمر إلى أن الضوابط وقنوات  هذاشير وي التعامل معها بعد اآلن فقد كان األعلى ف: تاريخ الصندوق.
اإلبالغ تعمل بصورة مالئمة، إال أنها بحاجة لمزيد من التعزيز. ومن شأن تنفيذ السياسة الجديدة لمنع الفساد 

أن تعزز من قدرة  2018الت: صادق عليها المجلس التنفيذي ف: دورته المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول 
 .الصندوق ف: هذا المضمار

بالنسبة لعملية اختيار المنح، أكد مدير المكتب على أنه لم يتم تحديد أي حالة من حاالت التدليس ولكنه و  -56
 من خاللالضعف. إال أن اإلدارة تعمل للتطرق لهذه األمور  ف بأن اإلجراء كان يتسم ببعض نقاطأضا

ة ف: المستقبل. وكما طلبته اإلجراء الجديد المنقح. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى عملية اختيار أكثر شفافي
 غضون سنة تقريبا.ف: اللجنة، سيقوم المكتب بإجراء مراجعة متابعة وسيقوم بإبالغ اللجنة عن النتائج 

من مراجع وطلب أحد األعضاء أن يتم إدراج النتائج الت: تخرج بها لجنة مراجعة الحسابات على كل بند  -57
الضوء رئيس اللجنة  وسّلط ر المكتوب الذي يعده رئيس اللجنة.ف: التقري ،البنود، مما يعكس توجهها وقيادتها

ف: التقرير المكتوب تعتبر  هاضااستعر  ىعلى الدور االستشاري للجنة وأكد على أن الوثائق الت: يشار إل
مقررة من قبل اللجنة. وليست هنالك أي قضايا إضافية بحاجة للفت انتباه المجلس لها. وسوف ينظر ف: 

مخصوصة تحت كل بند من البنود ف: التقرير كلما كان ذلك ممكنا، وأكد على استعداده إدراج توصية 
 عضو من أعضاء المجلس بإيضاحات عن الوثائق المالية.أي لتزويد 

 2018ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  (ب )

 

كما صادقت عليه لجنة  ،المراجع الخارج: بشأنها للصندوق وتقرير الموحدةب المجلس بالقوائم المالية ورحّ  -58
 مراجعة الحسابات.

مقارنة بالقروض الت: تتسم بسوء األداء، أوضحت إدارة الصندوق  المتعثرةواستجابة لسؤال عن القروض  -59
سياسية بأن األولى ه: قروض غدت مستحقة لفترات طويلة من الوقت، وذلك يعود أساسا لألوضاع ال

للقروض سيئة األداء  إن القلة القليلة من البلدان فقط تقع ف: هذه الفئة. أما بالنسبةبالتال: فالصعبة للغاية، و 
لفترة طويلة ويتم رصدها بصورة وثيقة. كذلك يتم توفير قد تأخر فه: القروض الت: يمكن أن يكون سدادها 

 الفئة األولى. ضمنهذه القروض وقوع الدعم لتجنب 

 المخرج: 

 وق، نظر المجلس التنفيذي ف: القوائم المالية من اللوائح المالية للصند( 6) 11يتفق مع الالئحة  بما
، وتقرير المراجع الخارج: للحسابات بشأنها، 2018ديسمبر/كانون األول  31الموحدة للصندوق بتاريخ 

بما ف: ذلك التصديق الخارج: المستقل على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المال:، واتفق على 
للمصادقة  2020ه الثالثة واألربعين الت: ستعقد ف: فبراير/شباط رفعها لمجلس المحافظين ف: دورت

، فإنه من غير 2018ونظرا للوضع المال: والنتائج بنهاية عام  13عليها. وبما يتفق مع الالئحة 
 الموصى إجراء أية تحويالت ف: االحتياط: العام.
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 لخاص للصندوقتقدير التصنيف االئتماني ا (ج )

 

وأوضحت إدارة الصندوق بأن تقدير التصنيف االئتمان: للصندوق يختلف عن عملية التصنيف االئتمان:  -61
 الرسمية، الت: تتطلب مصادقة صريحة من المجلس التنفيذي.

إضافيا على المنظمة وأن يؤدي إلى  اً وتساءل األعضاء فيما لو كان من شأن هذا التقدير أن يشكل عبء -61
. وأوضحت إدارة الصندوق بأنه وعلى الرغم قعادة هيكلة الهيكلية المالية للصندو إل الهامة عمليةال انقطاع

ستدع: استعراضا لجودة بيانات ألنه يفإن األثر حتى تاريخه كان إيجابيا للغاية،  ،من عبء العمل الثقيل
 الصندوق ونظمه وبناه التحتية.

ظر ف: التصنيف االئتمان: خالل مشاورات التجديد الثان: عشر وباالستجابة لتساؤل فيما لو كان سيتم الن -62
القرارات اإلجمالية بشأن إطار القدرة  من للموارد، أوضحت إدارة الصندوق بأن ذلك سيعتمد أساسا على عدد

واالقتراض من األسواق واالستراتيجية المؤسسية للسنوات الخمس  السياديعلى تحمل الديون، واالقتراض 
القادمة. وبالتال:، وبهدف عدم المساس باالتفاقيات المستقبلية بين إدارة الصندوق ومجلسه إلى العشر 

 .2020ديسمبر/كانون األول  ال يتعدىالتنفيذي، فقد تم توفير إطار زمن: 

وأكدت إدارة الصندوق على أهمية الدعم الصريح للدول األعضاء إليجاد حل مستدام طويل األمد آللية  -63
ورؤية واضحة لجعل عملية التصنيف االئتمان: مفيدة للصندوق. واعتبر أعضاء  ،ل الديونالقدرة على تحم

نما أيضا للوصول إلى  المجلس أن هذه العملية مفيدة ال للوصول إلى تصنيف ائتمان: للصندوق فحسب وا 
دي الموقع الذي تقف فيه المؤسسة حاليا. ووافق األعضاء على أن الحصول على تصنيف ائتمان: لن يؤ 

بالضرورة إلى االقتراض من األسواق ولكنه سيكون مفيدا على أية حال لالقتراض السيادي، كما أنه سيساعد 
 الصندوق على تعزيز قدرته المالية.

مثل هذه بت ع أعضاء المجلس الصندوق إليجاد روابط مع المؤسسات المالية الدولية األخرى الت: مرّ شجّ  -64
ها بالفعل تعمل مع المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدول: لإلنشاء والتعمير العملية. وأكدت إدارة الصندوق أن

دارة االحتياط: لديهما.  لتلق: المساعدة منهما من خالل البرنامج التشاوري وا 

 المخرجات: 

  ثيقة المعلومات الواردة ف: الو بأحاط المجلس التنفيذي علماEB 2019/126/R.25. 

  ّروا عن دعمهم للعملية المقترحة.وعّبر أعضاء المجلس عن تقديرهم لهذه الوثيقة المليئة بالمعلومات وعب 
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 األهلية لالستفادة من إطار القدرة على تحمل الديون في فترة التجديد الحادي عشر للموارد (د )

 

قضية إطار القدرة على تحمل الديون للحفاظ على االستدامة المالية طويلة األمد بأهمية التطرق ل اباعترافه -65
عن شكرها إلدارة الصندوق على انخراطها المستمر مع  ،ف: بيان مشترك ،للصندوق، عبرت القائمة ألف

 ون.المجلس بشأن الهيكلية المالية للصندوق، وعلى المعلومات المتوفرة بشأن إطار القدرة على تحمل الدي

سفها ألن هذه القضية قد أثيرت ف: مرحلة متأخرة، ولكن وباالستناد إلى المعلومات رت القائمة ألف عن أوعبّ  -66
المتوفرة فه: على استعداد للموافقة على اقتراح الصندوق بتعديل نسبة التمويل بموجب إطار القدرة على 

هلة لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، كما هو وهو التمويل الذي يتم توفيره كمنح للبلدان المؤ  ،تحمل الديون
 فترة التجديد الثان: عشر للموارد.ف: وارد وصفه ف: الوثيقة. إال أن هذا األمر بحاجة الستعراض 

وطلبت القائمة ألف من المجلس أن تستلم تحديثات منتظمة عن التنفيذ، بما ف: ذلك المعلومات عن أي  -67
توقعه نظام تخصيص الموارد على  كما، ف: المائة 10ضمن سقف  بقىيإعادة تخصيص الذي البد وأن 

)والت: كانت  للقروض أساس األداء. وباالستجابة ألحد التساؤالت، أوضحت إدارة الصندوق بأن أية إلغاءات
من التدفقات الراجعة اإلجمالية ف:  اً ( تعود إلى مجمع الموارد وتعتبر جزءف: المائة 16تاريخيا بحدود 

، سوف 2018ونتيجة لمصادقة المجلس التنفيذي على سياسة اإللغاء ف: ديسمبر/كانون الثان:  الصندوق.
 تتاح للحكومات فرصة استخدام الموارد بأسلوب أكثر مرونة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص معدل اإللغاء

 اإلجمال:.

لطويل القوي بالصندوق ودعمها وف: بيان مشترك، شكرت القائمة باء اإلدارة وأكدت مجددا على التزامها ا -68
ألشد الفقراء فقرا. واقترحت أيضا أن يتم النظر ف: قضية إطار القدرة على تحمل الديون بصورة أوسع من 

 خالل مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء.

مع الدول  االنخراط إدارة الصندوق على قائمة جيم على هذا المقترح ولكنهم شجعواال ووافق أعضاء -69
 .األعضاء األخرى من غير األعضاء ف: المجلس التنفيذي

 المخرجات:

 من  11ة ر نظر المجلس التنفيذي وصادق على التوصية الواردة أدناه، كما هو منصوص عليها ف: الفق
 :EB 2019/126/R.26الوثيقة 

o بموجب منحة أساس على مخصصاتها من المائة ف: 100 على للحصول المؤهلة لدانللب بالنسبة 
 المائة ف: 20و كمنحة، المخصص هذا من المائة ف: 80 توفير الديون، تحمل على القدرة إطار

 للغاية تيسيرية بشروط المتوفر القرض من المائة ف: 20 كون مع للغاية، تيسيرية بشروط كقرض
 اختياريا؛

o القدرة إطار بموجب كمنحة مخصصاتها من المائة ف: 50 على المؤهلةللحصول للبلدان سبةبالن أما 
 المائة ف: 73و كمنحة من مخصصاتها المائة ف: 27 نسبته ما توفير سيتم الديون، تحمل على

 تيسيرية بشروط المخصص القرض من المائة ف: 46 كون مع للغاية، تيسيرية بشروط كقرض
 .اختياريا للغاية
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 .المصادقة على هذا المقترح عنرك انموامتنع ممثل الد -71

  آلية مستدامة ماليا إلطار القدرة على تحمل الديون (ه )

 
اإلدارة  وعلى وجه العموم، فقد قوبلت اآللية المقترحة بترحيب جيد من أعضاء المجلس، الذين وافقوا مع -71

على إلحاح حل هذه القضية نظرا ألن اآللية الحالية إلطار القدرة على تحمل الديون غير مستدامة. ودعم 
وأكدوا على أهمية ضمان المرونة المطلوبة لمثل هذه اآللية. وطلب  واحدتعهد إعالن أعضاء عديدون حل 

 لثالث القادمة.األعضاء من اإلدارة توفير سيناريوهات محتملة لدورات التجديد ا

وف: بيان مشترك، أكدت القائمة ألف على استعدادها لتحري خيارات تمويل إطار القدرة على تحمل الديون  -72
المساهمات األساسية  أسلوب مرن قابل للتنبؤ، مع توفيربشكل مباشر من التجديد الثان: عشر للموارد ب

السابقة. وأكدت على الحاجة لالتساق مع  والتمويل الضروري اللتزامات إطار القدرة على تحمل الديون
، وطلبت إدارة الصندوق ضمان المواءمة مع استعراض صندوق النقد المؤسسات المالية الدولية األخرى

المناقشات الجارية بشأن إطار القدرة على تحمل الديون ف: سياق تجديد ف: الدول: والنظر بصورة حذرة 
إدارة الصندوق توفير ورقة تغط: هذه النقاط وتتضمن تحليال  من تموارد المؤسسة الدولية للتنمية. وطلب

لمبدأ األهلية لضمان أن يدعم إطار القدرة على تحمل الديون أشد البلدان فقرا وأكثرها إغراقا بالديون.  اإضافي
ة كذلك فقد طلبت أيضا معلومات إضافية عن أثر التمويل التعويض: أو التمويل بمفعول رجع: إلطار القدر 

 على تحمل الديون على حقوق التصويت لكل بلد عضو ف: الصندوق.

المجلس اتفقوا على وجوب عدم  أعضاء ومع االعتراف بأهمية إطار القدرة على تحمل الديون، إال أن -73
موضوع بصورة منعزلة البد وأن يكون جزءا من النقاش لالتطرق ل اوعوض ،على حساب الصندوق هاستخدام

تجنب التكرار واألخذ بعين  . وكذلك أكد األعضاء مجددا على أهميةقية المالية للصندو الجاري بشأن الهيكل
 ، الت: ستتم مناقشتها أثناء معتكف المجلس.2.0االعتبار المقترحات الواردة ف: وثيقة الصندوق 

مخاطر  : منوف: بيان مشترك، اقترح أعضاء القائمة باء التركيز على توفير منح كاملة للبلدان الت: تعان -74
البلدان أكبر فرصة ممكنة  ء هذهمن القروض والمنح بنسب معينة بهدف إعطا عالية، وتجنب منح مزيج

 نها، مع ضمان زيادة قدرتها على تحقيق التنمية االقتصادية الريفية .و إلدارة دي

صادية لكل بلد من العبء للقدرة االقتلتزام بتقاسم األعباء مع مواءمة وأكدت القائمة باء أيضا على أهمية اال -75
البلدان األعضاء ف: الصندوق ولدخلها. ودعمت القائمة باء إعالن التعويض عن إطار القدرة على تحمل 

ها نفس الوزن ألن ولكنها اقترحت أال يتم إعطاؤ  ،الديون وأي تمويل إضاف: ضمن نفس نافذة التعهدات

 :اتالمخرج 

  إطار القدرة على تحمل الديون والمقترح الخاص بالنهج المستقبل:، كما هو استعرض المجلس التنفيذي
 .EB 2019/126/R.27/Rev.1وارد ف: الوثيقة 

  مختلفة للمناقشة ف: معتكف المجلس التنفيذي وعلى وافقت إدارة الصندوق على تقديم سيناريوهات و
 د دورة المجلس ف: سبتمبر/أيلول.اا الموضوع قبيل انعقتنظيم ندوة غير رسمية عن هذ
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لتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون ال ل –جميع الدول األعضاء بحاجة لزياة مساهماتها األساسية 
 وذلك لضمان أن يتمتع الصندوق ببرنامج قوي للقروض والمنح. –

الذي أوصى بإدراج التمويل بموجب  (2014) موارد الصندوقلفترة تجديدات  وباستذكار التقييم المؤسس: -76
يتم تجميعه مع الميزانية ال  الذي إطار القدرة على تحمل الديون والمنح ف: صندوق لألغراض المخصوصة

وطلب ، أخذ هذا بعين الحسبان ف: اآللية الجديدةأحد األعضاء إذا كان ما قد تم  العامة للصندوق، تساءل
 دقيقا لهذا الخيار. واستجابت إدارة الصندوق بقولها أنها ستنظر ف: هذه اإلمكانية. تحليال

ى أن اآللية المقترحة من شأنها أن توفر قابلية لإ 2-جيم الفرعية مشترك، أشار أعضاء القائمة وف: بيان -77
 التبنؤ واتفقوا على مبادئها األساسية. كذلك فقد أكدوا على أهمية التطرق لشواغل البلدان المقترضة.

وفيما يتعلق باإلطار الزمن: المقترح، فقد أكدت إدارة الصندوق على أنه من الهام االتفاق على سبل المض:  -78
، ألن ذلك من شأنه أن يساعد عملية التصنيف االئتمان: للصندوق وأن يكون 2019 قدما قبيل نهاية عام

 مفيدا لمشاورات التجديد الثان: عشر للموارد.

 مقترحات التفاقيات قروض الشركاء الميّسرة (و )

 

ستمرار ف: جهودها الرامية إلى االورحب أعضاء المجلس بالمقترحات وشجعوا إدارة الصندوق على  -79
 روض بموجب شروط مشابهة.قالحصول على 

 2019 من مساهمات الدول األعضاء لعام األربعيناحتياجات السحب  (ز )

 

 الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد مساهمات وضع عن تقرير (ح )

 

 :اتالمخرج 

 من فنلدا والهند وفرنسا، كما  قروض الشركاء الميّسرةصادق المجلس التنفيذي على المقترحات الخاصة ب
على EB 2019/126/R.49 و EB 2019/126/R.29, EB 2019/126/R.28 الوثائقه: واردة ف: 

 .التوال:

 

 :اتالمخرج 

 5 للبند وفقاً ، 2019ظر المجلس التنفيذي ف: احتياجات السحب األربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام ن
 المالية اللوائح من الخامسة والالئحة الزراعية، للتنمية الدول: الصندوق إنشاء اتفاقية من 4 المادة من( ج)

 أو ،2019 أيار/مايو ف: للموارد شرع الحادي التجديد مساهمات من األول السحب على ، وصادقللصندوق
 القروض على الصرف لتغطية اإلفرادية، األعضاء الدول مع المبرمة اإلفرادية االتفاقيات عليه تنص حسبما
 يشملها ال والت: ،2019 عام ف: الصرف الحتياجات مطلوبة أخرى مبالغ أية وتغطى. 2019 لعام والمنح
 بالعمل الصندوق رئيس التنفيذي المجلس ويفوض. للصندوق سائلةال األصول من المساهمات، هذه من السحب

 .القرار لهذا وفقا

 المخرج: 

  نظر المجلس التنفيذي ف: التحديث، كما هو وارد ف: الوثيقةEB 2019/126/R.31. 
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دخال بعض إل حاجة واستجابة لتساؤل عن األرقام الواردة، أوضحت إدارة الصندوق بأنه قد تكون هنالك -81
مليار  1.2هدف الذي وضعه التجديد الحادي عشر للموارد وقدره الالوصول إلى  ف: حال بدا أن ،التعديالت

مليون دوالر أمريك: لتجنب  500بمبلغ  قرضلحصول على ل كالسع:)مثال  للتحقيق غير قابلدوالر أمريك: 
 إحداث أي أثر على برنامج القروض والمنح(. إال أن اإلدارة بقيت على ثقة بأنه باإلمكان الوصول إلى

 الهدف الموضوع وشجعت أعضاء المجلس على دعم هذا الهدف.

  مسائل التسيير –من جدول األعمال  8البند 

 رئيس اختيار إجراء :الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة (أ )
 الهيئة

مقترح بشأن مكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق والدورة  (ب )
 ألولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقا

 المخرجات:

  ّ12و 11 :ر المجلس التنفيذي أن تعقد الدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين المقررة يومقر 
تاريخ الحق ف: المستقبل عن إمكانية ف: ، ف: روما. وسوف ينظر المجلس 2020فبراير/شباط 
 جلس المحافظين خارج روما.عقد دورات م

 وقد تم إرسال هذا القرار إلى مجلس المحافظين 

 لمجلس المحافظين أحاط المجلس علما بالمقترح الذي تقدمت به حكومة الهند ف: الدورة الثانية واألربعين -81
شاروات لعقد الدورة الثالثة واألربعين للمجلس والدورة األولى لهيئة الم 2019الت: عقدت ف: فبراير/شباط 

، فوض مجلس 42د/210بتبنيه للقرار رقم و دله:.  الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموارد الصندوق ف: نيو
بشأن هذا المقترح، شريطة أن يمتثل مثل هذا القرار  اتخاذ القرارالمحافظين المجلس التنفيذي بصالحية 

من النظام الداخل: لمجلس  4ة وتنص الماد النظام الداخل: لمجلس المحافظين. من 4وتنفيذه للمادة 
المحافظين على مكان انعقاد دوراته على النحو التال:: "ستعقد دورات مجلس المحافظين ف: مقر الصندوق 
ويمكن لمجلس المحافظين عقد دوراته ف: أماكن أخرى شريطة أال ينطوي ذلك على أية تكاليف إضافية 

 يتحملها الصندوق".

 :اتالمخرج 

 جديد صادق المجلس التنفيذي على اإلجراء القاض: باختيار رئيس خارج: لهيئة المشاورات الخاصة بالت
. وأشارت إدارة الصندوق EB 2019/126/R.32الثان: عشر للموارد، كما هو منصوص عليه ف: الوثيقة 

 .المرشحين المحتملين من قبل الدول األعضاء أو من قبل إدارة الصندوق وجوب تسميةإلى 
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سيكون السنة الت: ستجري فيها مشاورات التجديد الثان: عشر  2020العام  واستذكر المجلس التنفيذي بأن -82
، وبالتال: فقد اعتبر أنه من الهام بمكان ضمان مشاركة عالية المستوى للغاية للدول األعضاء ف: للموارد

 هذه المشاورات، بما ف: ذلك اجتماعها األول الذي سيعقد مباشرة بعد دورة مجلس المحافظين.

لنظر ف: استضافة دورة مقبلة من دورات مجلس لاستعداد حكومة الهند بمجلس علما بتقدير كبير وأحاط ال -83
 .2020المحافظين عوضا عن دورة عام 

مع النظر ف: إمكانية عقد  ،وبالتال: فقد تقرر أن تعقد الدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين ف: روما -84
 وقت الحق. دورة أخرى لمجلس المحافظين خارج روما ف:

 2020الصندوق لعام  القطرية للمجلس التنفيذي في ةتواريخ الزيار   (ج )

 

 عملية الطعونات في الصندوق: تقدير وتوصيات - من جدول األعمال 9البند 

 

  التقارير المرحلية –من جدول األعمال  10البند 
 التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ خطة عمل الشفافية (أ )

 

 المخرج: 

  26 إلى 22 منصادق المجلس على توقيت الزيارة القطرية لمصر، بحيث تكون ف: الفترة 
 .2020نوفمبر/تشرين الثان: 

 :اتالمخرج 

  صادق المجلس التنفيذي باإلجماع على انسحاب الصندوق من سلطة المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل
لألمم المتحدة. وعقدت المناقشات الخاصة التابعة الدولية وطلب خضوعه لسلطة محكمة االستئناف 

طلب أعضاء المجلس التنفيذي لضمان عملية مداولة  بهذا الموضوع ف: جلسة مغلقة وذلك بناء على
 صريحة ومسهبة.

 وسيتم نشر القرار المفصل كما هو وارد ف: الوثيقةEB 2019/126/C.R.P.1/Rev.2   والوثيقة ذات
رابطة موظف: الصندوق بحيث تكون هذه الوثائق لورقة موقف ب مترافقا(، EB 2019/126/R.35الصلة )

سيبذل الصندوق جهودا تواصلية لالنخراط بصورة أكبر مع الموظفين لضمان متاحة لجمهور العامة، و 
 أن تكون فوائد هذا التغيير واضحة.

 :اتالمخرج 

 ة كما هو وارد ف: الوثيقة يأحاط المجلس التنفيذي علما بالتقرير المرحل: عن تنفيذ خطة عمل الشفاف
EB 2019/126/R.36. 

 عرض على المجلس التنفيذي ف: ة الراجعة من المستفيدين ك: ت  وتعمل إدارة الصندوق على إطار للتغذي
 دورته السابعة والعشرين بعد المائة ف: سبتمبر/أيلول.
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لصندوق على التقدم الطيب المحرز ف: تنفيذ خطة العمل، أكد أعضاء المجلس على أن ولدى شكر إدارة ا -85
الحصول على تحديثات منتظمة عن تنفيذ  وايعرض المنظمة ألية مخاطر، وطلب أالمستوى الشفافية يجب 

 هذه الخطة.

طوات الت: تتخذ ف: تنفيذ خطة العمل وما ه: الخ ابة عن األسئلة حول التحديات الت: تتم مواجهتهاجباإل -86
اللوحات الت: تعرض معلومات عن  أنلدعم الحكومات لتعزيز الشفافية، أشارت إدارة الصندوق إلى 

المشروعات والتوجهات المالية ه: متاحة اآلن لجمهور العامة، كما أن إطار التغذية الراجعة من المستفيدين 
 قيد الصياغة.

 :بالتقارير المرحليةصة تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخا (ب )

 
 انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائي العالمي (1)

خرين عن تقديرهم لدعم الصندوق ألمانة لغذائ: العالم: وأعضاء المجلس اآلعّبر رئيس لجنة األمن ا -87
 اللجنة.

صحاب لجنة األمن الغذائ: العالم: كمنصة متعددة أوعّبر أعضاء المجلس عن تقديرهم للدور الذي تلعبه  -88
المصلحة للترويج لألمن الغذائ: والتغذية، واعتبروا اللجنة مفيدة ومثمرة، واقترحوا استخدام أدواتها وتوصياتها 
نما أيضا ف: حوار  بصورة أكثر انتظاما ال ف: إعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية فحسب، وا 

 راط مع اللجنة بشكلها الحال:، حيثالسياسات الوطن:. ولم يدعم عضو من أعضاء المجلس زيادة االنخ
على وجه و  مسؤولياتها المنوطة بها.لموارد الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها  ينبغ: إعادة توجيه

الخصوص أشار هذا العضو إلى االفتقار إلى انخراط العديد من الدول األعضاء ف: عمل اللجنة بين 

 :اتالمخرج 

  أحاط المجلس علما بالتقارير الشفهية الت: قدمتها اإلدارة عن مخرجات المشاورات الخاصة بالتقارير
والت: تم تشاطرها سابقا مع أعضاء المجلس الذين  ،2019أبريل/نيسان  16بتاريخ  المعقودةالمرحلية 

 وه:: ،حضروا المناقشة

 ط الصندوق مع لجنة األمن الغذاء العالم:انخرا (1)
 تحديث عن انخراط الصندوق ف: إصالح النظام اإلنمائ: لألمم المتحدة (2)
لتحرش الجنس: حاالت انهج الصندوق للتطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع  بشأنتحديث  (3)

 والتصدي لها نسيينجال واالعتداءاالستغالل و 
 تحديث عن التغيير واإليصال واالبتكار والالمركزية ف: الصندوق (4)

 بتنظيم هذه المشاورة ورحب أعضاء المجلس. 

  كما تم االتفاق عليه مع المنسقين، سينعكس التقرير الشفه: الخاص بهذه المشاورة ف: محاضر المجلس و
(. كذلك يرد أدناه موجز للتعليقات اإلضافية على التقارير المرحلية الت: أثيرت الحالية )ف: الملحق الثان:

 أثناء الدورة.
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العضو أمانة اللجنة على التقليل من جلساتها بين الدورات  الدورات وتساءل عن فائدة هذه األحداث. وشجع
 إلى حد كبير والعمل لضمان انخراط أوسع وأقوى ألصحاب المصلحة.

وفيما يتعلق بالقيمة المضافة للجنة وأولويات إدارة الصندوق بشأن انخراطها معها لبقية العام، أكدت إدارة  -89
هذه اللجنة. وأن الصندوق ينخرط بأسلوب اختياري بحيث الصندوق بأن هنالك العديد من مسارات العمل ل

مسار عمل نظم  مثالينتق: مجموعات العمل وفرق المهام الت: تتعلق بصورة مباشرة بالنهوض بمهمته، 
 األغذية والتغذية وفريق المهام التقن: لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

للجنة ف: عقد يدمج وينظم بصورة أفضل مشاركة ا ، رؤية كيف يمكن للصندوق أن2019ومن أولويات عام  -91
قات بين عمل اللجنة وعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية ااألمم المتحدة للزراعة األسرية لضمان االتس

عالن األمم المتحدة   حقوق الفالحين.ب المتعلقوا 

دوق المجلس التنفيذي بأن باالستجابة لتساؤل عن برامج الفرص االستراتيجية القطرية، أعلمت إدارة الصنو  -91
الوكاالت الثالث الت: تتخذ من روما مقرا لها قد توصلت إلى اتفاق ف: اآلراء حول إعداد ثالث استراتيجيات 

. وسيتم تشاطر أسماء البلدان المعنية مع المجلس التنفيذي بعد االجتماع التال: للمجموعة 2019قطرية عام 
 لثالث.االستشارية رفيعة المستوى للوكاالت ا

 تحديث عن انخراط الصندوق في إصالح النظام اإلنمائي لألمم المتحدة  (2)

طلب األعضاء من إدارة الصندوق توفير أمثلة عن كيف يترجم هذا اإلصالح إلجراءات على المستوى  -92
القطري ف: التحديث التال:، وبخاصة لجهة مواءمة برامج الفرص االستراتيجية القطرية مع أطر المساعدة 

 مائية لألمم المتحدة.اإلن

ستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش الجنسي ال التطرقتحديث بشأن نهج الصندوق في  (3)
  واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

بالجهود الت: يبذلها الصندوق لتنفيذ كامل لسياسة عدم التسامح  اوأشادو  ،ب أعضاء المجلس بالتحديثرحّ  -93
ع أنشطته وعملياته. وأ علم المجلس باإلجراءات الت: يخطط لها الصندوق لتعزيز جهوده إطالقا ف: جمي

إلبقاء لمشروع قاعدة البيانات على مستوى األمم المتحدة بأسرها والمصمم لاالنضمام  على شاكلةالوقائية، 
س أيضا على سجالت األفراد الذين تم كشف انخراطهم ف: سوء سلوك جنس:. وكذلك فقد أ علم المجل

باإلطالق القادم ف: يونيو/حزيران لحملة داخلية ف: الصندوق لمحاربة التحرش الجنس: واالستغالل 
 ومراكزه اإلقليمية. ةنطلق من مقر الصندوق وف: مكاتبه القطريتس والت:الجنسيين،  واالعتداء

  تحديث عن التغيير واإليصال واالبتكار وعملية الالمركزية في الصندوق (4)

 مسائل أخرى  –من جدول األعمال  11البند 

 تعميم قضايا التغذية في الصندوق (أ )
ولكنه ف: الحقيقة ينطوي على  ،)ب( كمذكرة11هذا البند، مع  نشرالضوء على  العضواتسّلطت إحدى  -94

قضايا جوهرية كانت المنظمة قد ناقشتها ف: ظل التجديد الحادي عشر للموارد وه: تتطلب اهتمام 
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العضوة أن ت عرض الوثائق المعروضة على المجلس للعلم فقط على صفحة منفصلة  المجلس. واقترحت هذه
 للتفريق بينها وبين البنود الت: تتسم بأهمية استراتيجية للمجلس.

واعت بر تعميم التغذية على مستوى عالم: خطة طموحة. وقد تم التأكيد على الحاجة للتعاون مع المؤسسات  -95
 ف: مجال التغذية. األخرى الت: تتسم بوالية قوية

سة مو بإمكان الصندوق أن يبن: على الدروس المستفادة وأن يستخدم مؤشرات مل هوأشار األعضاء إلى أن -96
عوضا عن اإلشارات العامة لتحسين التغذية أو اإلبالغ عن نسب  ،بصورة أكبر ومعترف بها عالميا

 المشروعات الت: تتسم بمراعاة قضايا التغذية.

اقترحت إدارة الصندوق  ،بأن اإلطار ال يوفر روابط بين المناخ والبيئة والتغذية والشبابوبالنسبة للتعليق  -97
عقد مشاورات مع األعضاء حول إيجاد إطار متكامل وروابط متداخلة بين هذه المواضيع قبل تنظيم ندوة 

 . األمرغير رسمية عن هذا 

لماض: كانت المناصب ت غطى من خالل وبالنسبة لتمويل الموظفين، أوضحت إدارة الصندوق بأنه وف: ا -98
التمويل التكميل:، إال أنه وف: الوقت الحال: يتم تعيين الموظفين بصورة منتظمة لشغل المناصب ف: شعبة 

 البيئة والمناخ والتمايز بين الجنسين والشمول االجتماع:.

 2025-2019خطة عمل  :تعميم النهج التحولية للتمايز بين الجنسين في الصندوق (ب )
ثنى أعضاء المجلس على خطة عمل التمايز بين الجنسين ف: الصندوق. ورّحبوا بالمبادئ التوجيهية أ -99

إلدماج التمايز بين الجنسين ف: تخطيط وتنفيذ المشروعات واقترحوا إيجاد نهج تحول: للتمايز بين الجنسين 
ر المناخ من وجهة نظر حول هذه المبادئ التوجيهية وتوسيعها أيضا بحيث تغط: الشباب والتغذية وتغي

 جنسانية.

ومع اإلشارة إلى االلتزام القوي للصندوق بالترويج للمساواة بين الجنسين، تساءل أحد األعضاء عن سبب  -111
مخرجات وأثر التمايز بين الجنسين بصورة جيدة وماه: الخطوات المطلوبة  لعدم توثيقإشارة نتائج التقييم 

 للتطرق لهذا الموضوع.

الصندوق بأن هنالك منحة جديدة ستستخدم لتمويل دراسة يجريها المعهد الدول: لبحوث وأوضحت إدارة  -111
مشروعات بحلول عام  ةلنهج التحول: للتمايز بين الجنسين ف: ستلالمتوّقع  تقييم األثرسياسات األغذية ل

 . وسوف ي عرض تحديث لهذه السياسة على المجلس.2021

لو كان الصندوق يمتلك الموارد لتنفيذ خطة العمل الطموحة هذه. أعرب المجلس عن رغبته ف: معرفة فيما  -112
لتطرق لقضايا التمايز بين الجنسين، ف: اوأوضحت إدارة الصندوق بأنه وبغية تمكين المزيد من الموظفين 

 "مجموعة شمول اجتماع:" لضمان تغطية واسعة. ليغدوإعادة تنظيم فريق التمايز بين الجنسين ت فقد تمّ 

 دورةاختتام ال

تّم نشر البيان الختام: لرئيس الصندوق على المنصة التفاعلية للدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي ف:  -113
  .EB 2019/126/INF.10الوثيقة 
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تقريررر شررفهي عررن نتررائج المشرراورة الخاصررة ببرررامج الفرررص االسررتراتيجية القطريررة 
المنعقرررردة بترررراريخ وتقييمررررات البرررررامج القطريررررة واالسررررتراتيجية القطريررررة ذات الصررررلة 

 2019مارس/آذار  29
 تقرير يقدمه نائب الرئيس المساعد، لدائرة إدارة البرامج

مــارس/آذار، وكانــت أول حــدث مــن  29عقــدت المشــاورة الخاصــة ببــرامج الفــرص االســتراتيجية القطريــة بتــاريخ  -1
لـس التنفيـذي لتمكـين نوعه ينظمه الصندوق. ويتمثل الهدف منها، من جهة، فـ: تحريـر الوقـت فـ: دورات المج

ممثل: الـدول األعضـاء فـ: الصـندوق مـن إتاحـة وقـت أطـول للقضـايا االسـتراتيجية رفيعـة المسـتوى. ومـن جهـة 
أخرى، للسماح للصندوق والمجلس بإجراء حوار أغنى وأكثر أهميـة حـول بـرامج الفـرص االسـتراتيجية القطريـة، 

 5اورة فرصـــة لمناقشـــة مفصـــلة، اســـتمرت لمـــدة ممـــا هـــو ممكـــن خـــالل دورات المجلـــس. وقـــد وفـــرت هـــذه المشـــ
 .ساعات لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، األمر الذي لم يكن ممكنا ف: دورات المجلس الرسمية

ترّحب إدارة الصندوق بردود أعضاء المجلس على فائدة وقيمة هذه العملية، ويسعدها أن تجعل مـن هـذا األمـر  -2
د من أعضاء المجلس ردودهم على التحسينات الت: يمكن إدخالها علـى هـذه حدثا منتظما. وقد وفر بالفعل عد

العملية، وسوف تستخدم اإلدارة هذه المقترحات لتحسينها. وكما ذ كر خالل المشاورة، ال تستبعد هذه المناقشات 
و أن ال إمكانيــة النظــر فــ: أي مــن بــرامج الفــرص االســتراتيجية القطريــة فــ: دورات المجلــس. إال أن المتوقــع هــ

تبــرز الحاجــة لمثــل ذلــك األمــر مــا لــم تكــن هنالــك بعــض القضــايا المخصوصــة التــ: يشــعر الممثلــون بأنــه البــد 
 .للتطرق لها بصورة مالئمة

 وروانـــدا وغامبيـــا وجيبـــوت: فاســـو بوركينـــا مـــن لكـــل القطريـــة االســـتراتيجية الفـــرص بـــرامج المشـــاورة استعرضـــت -3
 وتــونس وغامبيــا فاســو بوركينــا مــن لكــل القطريــة االســتراتيجية الفــرص جبــرام وترافقــت. وزامبيــا وتــونس والســنغال
 فــــ: المســــتقل التقيــــيم مكتــــب أجراهــــا التــــ: البلــــدان، لهــــذه القطريــــة واالســــتراتيجيات القطريــــة البــــرامج بتقييمــــات
 .الصندوق

بعرض شفه: قصير  وبالنسبة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية األربعة الت: لم تترافق بتقييمات، بدأ النقاش -4
تقدم به المدير اإلقليم: المعن:. ف: حين بدأت المناقشات بالنسبة لبرامج الفـرص االسـتراتيجية القطريـة الثالثـة 

، تقـدمت بـه PowerPointالمتبقية بتعليقات تقدم بها مدير مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق، وعرض بطريقـة 
مــر ال بمثابــة تســليط الضــوء علــى الخصــائص الرئيســية لبــرامج الفــرص الشــعبة اإلقليميــة المعنيــة. وكــان هــذا األ

نمـــا أيضـــا إلظهـــار كيـــف اســـتنار إعـــداد بـــرامج الفـــرص االســـتراتيجية القطريـــة  االســـتراتيجية القطريـــة فحســـب، وا 
 .بتقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية

مجلـس وأربعـة مـن غيـر أعضـاء المجلـس. مـن أعضـاء ال 15حظيت المشاورة بحضـور جيـد، حيـث شـارك فيهـا  -5
وكان من بين أولئك الذين حضروا أيضا ممثلون عن حكومات أربعة بلدان من البلدان الت: ع رضت لها برامج 
للفرص االستراتيجية القطرية. وقد تمت دعوتهم لتقاسـم وجهـات نظـرهم بعـد مناقشـة بـرامج الفـرص االسـتراتيجية 

 .القطرية لبلدانهم
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يـــة الراجعـــة إيجابيـــة بالمجمـــل علـــى جميـــع بـــرامج الفـــرص االســـتراتيجية القطريـــة، وجـــرت مناقشـــة وكانـــت التغذ -6
تفاصـيل مخصوصـة بشــأن عـدد منهــا. وأعـرب األعضـاء عــن تقـديرهم للعمليــة التشـاركية التـ: تــم التأكيـد عليهــا 

الحــادي عشــر لمــوارد فــ: تصــميم بــرامج الفــرص االســتراتيجية القطريــة، وأدركــوا مواءمتهــا مــع التزامــات التجديــد 
الصندوق. كذلك فقد أحاطوا علما أيضا بأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية الت: سبقها تقييم قد سعت ألن 
تأخـــذ توصـــياته بعـــين الحســـبان. وأمـــا القضـــايا التـــ: نشـــأت بصـــورة أكثـــر تـــواترا بالنســـبة لجميـــع بـــرامج الفـــرص 

 .ء عليها أدناهاالستراتيجية القطرية فه: الت: يتم تسليط الضو 
. أراد أعضـاء المجلـس أن يكونـوا متأكـدين االستهداف، االستهداف الجغرافي واستهداف المجموعات (1)

من أن الصندوق يركز على منـاطق البلـدان التـ: تتسـم بـأعلى معـدالت للفقـر الريفـ:، مـع ضـمان أال 
علمـا بــأن هنالــك  تكـون برامجــه القطريـة مشــتتة بصـورة مســهبة. وفـ: هــذا الصـدد، فقــد أحـاط المجلــس

ندوة دراسية غير رسـمية عـن االسـتهداف قيـد اإلعـداد بنهايـة شـهر مايو/أيـار، وأن المبـادئ التوجيهيـة 
 .لالستهداف سوف تعرض على المجلس التنفيذي ف: دورته ف: سبتمبر/أيلول

مكتـب تم االعتراف بأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية تستجيب للشاغل المحـدد الـذي عّبـر عنـه  (2)
التقيـــيم المســـتقل بشـــأن اســـتهداف المجموعـــات الفقيـــرة والمحرومـــة، وبخاصـــة الشـــباب والنســـاء. وعّبـــر 
المجلــس عــن تقــديره للتركيــز علــى جيــوب الفقــر فــ: بعــض الســياقات، وعــن نهــج وضــع خــرائط للفقــر 

خ: المســـتخدم فـــ: تـــونس. واقتـــرح أيضـــا أن يـــتم تعمـــيم إجـــراءات التقـــدير البيئـــ: واالجتمـــاع: والمنـــا
بصورة أفضل ف: قضايا اإلدماج االجتماع:. كـذلك تـم تسـليط الضـوء علـى أهميـة إعـداد سـبل جعـل 

 سالسل القيمة أكثر شمولية.
ومـــع االعتـــراف بـــالتركيز علـــى التمـــايز بـــين الجنســـين، إال أن األعضـــاء شـــعروا بـــأن بـــرامج الفـــرص  (3)

مخصوصـة للمسـاواة بـين الجنسـين االستراتيجية القطرية تحتاج للمزيد من األهداف الموجهـة  بصـورة 
وتمكــين المــرأة، والمزيــد مــن العمــل علــى تعزيــز القــدرات علــى التمــايز بــين الجنســين واســتخدام أعظــم 

 .لمؤشرات التمايز بين الجنسين
وحظــ: تحليــل إســقاطات تغيــر المنــاخ بالتقــدير. إال أنــه اقتــرح إجــراء المزيــد مــن التحليــل الــدقيق علــى  (4)

 ن سنة وأخرى.التفاوتات المناخية بي
حظ: االهتمام بإشراك المواطنين بالتقدير، وتطلع ممثلو الدول األعضاء لرؤيـة نهـج مؤسسـ: خـاص  (5)

بهذا الموضوع. واستجابة لذلك، أوضحت إدارة الصندوق بأنه سيتم عرض إطار للتغذية الراجعة عن 
بتمبر/أيلول العمليــات مــن أصــحاب المصــلحة علــى المجلــس التنفيــذي فــ: دورتــه التــ: ســتعقد فــ: ســ

2019. 
وفيمـــا يتعلـــق بقضـــية الشـــفافية، عّبـــر ممثلـــو الـــدول األعضـــاء عـــن تقـــديرهم للخطـــوات المتخـــذة حتـــى  (6)

 .تاريخه، ولكنهم أشاروا بأنه البد من النظر إلى هذا الموضوع على أنه عمل جار  
بــرامج ســّلط أعضــاء المجلــس الضــوء علــى أهميــة ســيناريوهات االنتقــال الــواردة فــ: إجهرراد الررديون   (7)

الفــــرص االســــتراتيجية القطريــــة بهــــدف تحليــــل ســــيناريوهات الــــديون المحتملــــة وتبعاتهــــا علــــى البــــرامج 
 .القطرية وعلى المشروعات االستثمارية المستقبلية
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دارتهـا فـ: سـياقات مختلفـة، مثـل المنـاخ والبيئـة،  (8) كذلك تم تسليط الضوء على أهمية تقليل المخاطر وا 
 .على مستوى المشروعات، وبخاصة فيما يتعلق بالنفقات غير المؤهلةواإلدارة المالية والتوريد 

تّم تسليط الضوء على أهمية ضمان الروابط بين برامج الفرص االستراتيجية القطريـة وأطـر المسـاعدة  (9)
اإلنمائيــة لألمــم المتحــدة. وتــم االعتــراف بــأن بــرامج الفــرص االســتراتيجية القطريــة تختلــف عــن أطــر 

ة لألمـم المتحـدة، وأن العديـد منهـا قـد أشـار إلـى تعزيـز الشـراكات مـع وكـاالت األمـم المساعدة اإلنمائي
 .المتحدة األخرى

تــّم تســليط الضــوء علــى أهميــة انخــراط الصــندوق فــ: حــوار السياســات. وفــ: حالــة معينــة وهــ: حالــة  (10)
زة بوركينا فاسو، تم حّث الصندوق على لعب دور نشط فـ: قضـايا الوصـول إلـى األراضـ: وأمـن حيـا

األراضــ: لصــالح المــزارعين أصــحاب الحيــازات الصــغيرة. وســيتطلب ذلــك األمــر العمــل مــع الشــركاء 
اإلنمائيين، ويمكن تيسيره من خالل اإلشارة إلى المبادئ الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيـازة األراضـ: 

الغــذائ: ومصــايد األســماك والغابــات، فــ: ســياق األمــن الغــذائ: الــوطن: التــ: وضــعتها لجنــة األمــن 
العالم:. وهنا، تم االتفاق على أن ي عّد الصندوق ضـميمة بهـذا البرنـامج، توضـح نهجـه الخـاص بهـذه 

 .القضية
كذلك أثيرت بعض القضايا األخرى، ومـن بينهـا التغذيـة؛ وخسـائر مـا بعـد الحصـاد؛ والتمويـل الريفـ:   (11)

وبخاصة مع الوكالتين األخرتين ف:  الشمول: والتأمين؛ والبنى التحتية؛ والطاقة المتجددة؛ والشراكات،
 .روما ووكاالت األمم المتحدة األخرى

 مالحظات مكتب التقييم المستقل في الصندوق
رّحب مكتب التقييم المستقل بهذه المشاورة، وبإمكانية المناقشة بأسلوب أكثر تفصيال وأقل رسمية مع األخذ  -7

قطريـة عنـد إعـداد بـرامج الفـرص االسـتراتيجية القطريـة بتوصيات تقييمات البرامج القطرية واالسـتراتيجيات ال
الجديدة  المعروضة على المجلس التنفيذي. وف: الوقت ذاته، أعرب مكتب التقييم المستقل عـن رغبتـه فـ: 
تحـــذير ممثلـــ: الـــدول األعضـــاء مـــن خطـــر تمييـــع المســـؤولية اإلشـــرافية للمجلـــس التنفيـــذي عنـــد النظـــر فـــ: 

يـدة فقـط فـ: المناقشـة، ألن مثـل هـذه التقييمـات يمكـن أن تكـون هامـة ألعضـاء االستراتيجيات القطريـة الجد
 .المجلس

وقد وجد مكتب التقييم المستقل بأن التقرير الشفه: الذي أدلى به نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج  -8
األعضـاء فـ: المجلـس  قد وّفر موجزا متوازنا وشامال للمناقشات. ويود المكتب أن يلفت انتباه ممثل: الـدول

 :إلى بعض المظاهر الت: قد تحتاج إلى المزيد من االعتبار
جرت مناقشة هامة لالستهداف. وكما سّلطت تقييمـات البـرامج القطريـة واالسـتراتيجية القطريـة الضـوء  (1)

عليـــه، تحتـــاج اســـتراتيجيات االســـتهداف ألن تتطـــور بحيـــث تتعـــدى االســـتهداف الجغرافـــ:. إذ لـــم تـــؤد  
االسـتهداف الـذات: إلـى إشـراك الشـرائح األشـد فقـرا مـن السـكان فـ: المنـاطق الجغرافيـة المحـددة آليات 

التــ: غّطتهــا مشــروعات الصــندوق. والبــد مــن إدخــال آليــات مخصوصــة لضــمان تنميــة سالســل قيمــة 
أكثر إشراكا واستدامة. عالوة على ذلك، وكمـا اعتـرف بـه نائـب الـرئيس المسـاعد فـ: مـوجزه، سـيكون 
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االحتياجــات المتمــايزة المحــددة للشــباب والنســاء أمــرا حاســما لتحســين جــودة تصــميم المشــروعات فهــم 
 .المستقبلية

ويمكن القيام بالمزيد لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصـغيرة فـ: التـأقلم مـع آثـار ظـروف الطقـس  (2)
القطريـــــة فـــــ: المتطـــــرف، التـــــ: نشـــــأت عـــــن تغيـــــر المنـــــاخ. فتقيـــــيم البـــــرامج القطريـــــة واالســـــتراتيجية 

فاســو قــد أوصــى علــى وجــه الخصــوص بتبنــ: نهــج منــتظم لــإلدارة المســتدامة لمــوارد اإلنتــاج  بوركينــا
المحصـول: )مــثال، األراضــ: والغابـات وخزانــات الميــاه الجوفيـة( بهــدف الحــد مـن تعــرض المجتمعــات 

 .الريفية آلثار تغير المناخ
ألمـن الغــذائ: العـالم: بعـين االعتبـار عنـد إشــراك والبـد مـن أخـذ التوجهـات القّيمــة التـ: وفرتهـا لجنـة ا (3)

الحكومات الوطنيـة بشـأن عمليـات الحـوار السياسـات: المؤديـة إلـى تعزيـز األطـر السياسـاتية المناصـرة 
 .للفقراء لالستفادة من األثر الذي تخلفه العمليات الت: يمولها الصندوق
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حلية المنعقدة بتاريخ تقارير شفهية عن نتائج المشاورة الخاصة بالتقارير المر 

 2019أبريل/نيسان  16

 انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائي العالمي
 

رد هنا النتائج األساسية المنبثقة عن المشاورة الخاصة بانخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائ: العالم:. وتمثل هذه ت -1
المشاورة أول مثال عن توفير تحديث مكرس لهذا الموضوع للمجلس التنفيذي. والغرض من هذا التحديث هو إطالع 

، 2019، ووضع مخطط لإلجراءات لعام 2018العالم: عام  األعضاء على انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائ:
 .والسع: للحصول على ردودهم وتوجهاتهم بشأن سبل المض: قدما

جيد من األعضاء ألنها أدت إلى تحفيز حوار ثري حول كيف يمكن للصندوق أن يحسن من  المشاورة بتلق   تحظي -2
رصة لألعضاء لتبادل وجهات نظرهم حول الخطوات رت أيضا الفانخراطه مع اللجنة بصورة أكبر. كذلك فقد وفّ 

 المقبلة الممكنة.

ر األعضاء عن تقديرهم للتقرير المرحل:، وعلى وجه الخصوص التزام الصندوق بأخذ المنتجات السياساتية للجنة عبّ  -3
تلعب دورا  بعين االعتبار بصورة أكثر انتظاما ف: أنشطته. وقد أكد األعضاء على أن لجنة األمن الغذائ: العالم:

هاما ومتفردا ف: الحوكمة العالمية لألمن الغذائ: والتغذية. ويعد الصندوق جزءا من هذه العملية، ولذا فهو يسهم ف: 
 تحديد المنتجات السياساتية للجنة.

كمل لق: مفهوم االستثمار بصورة أكبر ف: مواءمة المنتجات السياساتية للجنة من خالل المذكرات السياساتية،  -4
استخدام منتجات اللجنة ف:  لتيسيرذكرات التوجيهية ومذكرات كيف القيام بالعمل بتقبل جيد من األعضاء، كسبيل والم

 عمليات الصندوق.

عالوة على ذلك، فقد أكدت هذه المشاورة على أهمية تحري االتساقات، وزيادة االنسجام مع المنتديات الرديفة األخرى،  -5
، الت: يرأسها الت: يترأسها رئيس الصندوق ولجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية مثل هيئة األمم المتحدة للمياه،

( ولجنة األمن الغذائ: 2028-2019وكانت الحاجة لتنظيم التعاون بين عقد األسرة الزراعية ) .نائب رئيس الصندوق
 نبرين.العالم: من األمور الت: أثيرت نظرا للروابط المتشابكة المتعددة بين الم

وحدد الصندوق عددا من اإلجراءات ف: تحركه قدما، تهدف إلى األخذ بنهج برغمات: النخراطه مع لجنة األمن  -6
الغذائ: العالم:، أي: الترويج بصورة أكبر ألدوات اللجنة ف: إعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية وف: حوار 

تنظيم دورات إحاطة عن هذه و  ؛لصندوق وموظفيه بعمل اللجنةارة ارفع وع: إدو  ؛دان المستفيدةالسياسات مع البل
عداد منتجات وسيطة للجنة  ؛ف: أكاديمية العمليات ف: الصندوقاللجنة خالل المعتكفات اإلقليمية وحلقات العمل و  وا 

 يمكن فيما بعد مواءمتها بصورة أفضل لتستنير بها حافظة استثمارات الصندوق.
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 في إصالح النظام اإلنمائي لألمم المتحدةتحديث عن انخراط الصندوق 
لت المخرجات األساسـية مـن المشـاورة الخاصـة بإصـالح اإلنمـائ: لألمـم المتحـدة فيمـا يـرد أدنـاه. وكـان الغـرض مـن تمثّ  -1

هذه المشاورة تقديم تحديث للدول األعضاء عن انخراط الصندوق ف: عملية اإلصالح، والسع: للحصول على تغذيتهم 
 سبل المض: قدما. الراجعة بشأن

وأثنى األعضاء على جهـود الصـندوق الراميـة إلـى ضـمان مواءمـة بـرامج الفـرص االسـتراتيجية القطريـة مـع إطـار األمـم  -2
. وفـ: الوقــت (اإلنمائيـة لألمـم المتحـدة المسـاعدةالمعـروف سـابقا بإطـار ) تعـاون فـ: مجـال التنميـة المسـتدامةالمتحـدة لل
دئــه التوجيهيــة لبــرامج الفــرص االســتراتيجية القطريــة وفقــا لــذلك، ربمــا تنبثــق الحاجــة ز فيــه الصــندوق مــن مباالــذي يعــزّ 

 لتعديالت أخرى، ما أن يتم تبن: النسخة األخيرة من هذا اإلطار.

الوكـالتين وفيما يتعلق بإطار اإلدارة والمساءلة، أ علم األعضاء بأن المجاالت األساسية للشواغل الت: أثارها الصـندوق و  -3
إلى حد كبير ف: النسخة النهائيـة مـن هـذا اإلطـار، وهـ::  ا، قد تم التطرق لهن اللتين تتخذان من روما مقرا لهااألخرتي

ن إلى الوزراء والمسؤولين الحكـوميين رفيعـ: المسـتوى، وعلـى وجـه الخصـوص أولئـك الـذين ي( وصول المدراء القطري1)
المنســق المقــيم فــ: اختيــار رؤســاء الفــرق القطريــة لألمــم  ( ســلطة2يعملــون فــ: الــوزارات القطاعيــة الهامــة للصــندوق؛ )

 ( المجال الذي سينخرط فيه المنسق المقيم ف: عمليات تقدير أداء المدراء القطريين للصندوق.3المتحدة؛ )

علم الدول األعضاء بأن خطة عمل الوكاالت الثالث الت: تتخذ من روما وف: سياق اإلصالح األكبر لألمم المتحدة، أ   -4
ا لهــا، وخطــة عمـل منطقــة الســاحل للوكــاالت الـثالث، واالســتراتيجيات القطريــة المشــتركة التـ: تخطــط لهــا الوكــاالت مقـر 

هـا القـادم فـ: الثالث، سوف تعرض على المجموعة االستشـارية رفيعـة المسـتوى للوكـاالت الـثالث فـ: رومـا فـ: اجتماع
 مع المجلس التنفيذي للعلم.أن يتم تبنيها، حتى يتم تشاطر هذه الوثائق  االصندوق. وم

وفــرت إدارة الصــندوق إيضــاحات عــن قــرار الصــندوق بإنشــاء مراكــز شــبه إقليميــة مقارنــة بزيــادة عــدد المكاتــب القطريــة  -5
علــى الــرغم مــن أن نظــام المنســق المقــيم يســتند إلــى االنخــراط علــى المســتوى القطــري. ويحبــذ الصــندوق المراكــز شــبه 

فإنــه مــن غيــر المجــدي لــه أن يفــتح  ؛نظــرا للحجــم الصــغير للصــندوق نســبيا، ةكثــر برغماتيــأ ايــة باعتبارهــا إجــراءاإلقليم
مكاتــب قطريــة فــ: كــل بلــدان عملياتــه. عــالوة علــى ذلــك، يمّكــن مفهــوم المركــز شــبه اإلقليمــ: الصــندوق مــن الحــد مــن 

معرفـة بـين المـدراء القطـريين التكاليف وتوليد مكاسب ف: الكفاءة مـع تحسـين الفعاليـة، مـن خـالل التركيـز علـى تقاسـم ال
لب من المدراء القطريين ف: الصندوق اإلبقـاء علـى تعـاون وثيـق واتصـاالت وثيقـة مـع الموجودين ف: نفس المركز. وط  

 المادي. وقع عملهمالمنسقين المقيمين ف: بلدان مسؤولياتهم المعنية، بغض النظر عن م

ق علـى األنشـطة فقد أ علمت الدول األعضاء بأن هذا الرسـم سـوف يطّبـ، ف: المائة 1البالغ رسم الوأخيرا، وفيما يتعلق ب -6
ـــك، فـــإن مـــدير شـــعبة  ـــدات األساســـية. عـــالوة علـــى ذل ـــة، ال علـــى مســـاهمات التجدي واألمـــوال المخصصـــة بصـــورة دقيق

تحليل  توقع إجراءح ليكون الشخصية المرجعية ف: الصندوق بشأن هذا الرسم، كذلك ي  المحاسبة والمراقب المال: قد ر شّ 
 لتبعات هذا الرسم على موارد الصندوق.
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تحديث بشأن نهج الصندوق في التطررق سسرتراتيجية األمرل المتحردة لمنرع اراست التحرر  

 الجنسي واسستغالل واسعتداء الجنسيين والتصدي لها

االت التحرش الجنس: تحديث بشأن نهج الصندوق ف: التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حللدول األعضاء  رتوفّ  -1
لمنـع حـاالت التحـرش . والـذي سـلط الضـوء علـى جهـود الصـندوق الراميـة واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

 .الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

: اتخــذها للتــرويج وشــكر األعضــاء إدارة الصــندوق علــى تحــديثها الشــامل، وعبــروا عــن دعمهــم لإلجــراءات الوقائيــة التــ -2
 لسياسة عدم التسامح مطلقا مع هذا الموضوع.

 منـــع حـــاالت التحـــرش الجنســـ: واالســـتغاللتعمـــيم كـــذلك فقـــد دعـــم األعضـــاء أيضـــا اإلجـــراءات الملموســـة الراميـــة إلـــى  -3
ـــ: يعمـــل فيهـــا  واالعتـــداء الجنســـيين ـــع المنـــاطق الت ـــع الـــوع: فـــ: جمي فـــ: عمليـــات الصـــندوق والخطـــوات المتخـــذة لرف

بــدور  وادوق، بمــا فــ: ذلــك مــن خــالل المــوظفين المعينــين والمــدربين مــن قبــل مكتــب الشــؤون األخالقيــة، كــ: يقومــالصــن
 الشخصية المرجعية بهذا الشأن ف: المراكز اإلقليمية والمكاتب القطرية للصندوق.

االســـتغالل واالعتـــداء التحـــرش الجنســـ: و وباإلشـــارة إلـــى نتـــائج المســـح العـــام للمـــوظفين، فيمـــا يتعلـــق باألســـئلة الخاصـــة  -4
ع األعضــاء إدارة الصــندوق علــى االســتمرار فــ: رصــد جهودهــا الراميــة إلــى رفــع الــوع: للتــرويج لثقافــة ، شــجّ الجنســيين

 التحــرش الجنســ: واالســتغالل واالعتــداء الجنســييندعــاءات ابالغ عــن جميــع اإلالمســاءلة. وبمــا يتماشــى مــع االلتــزام بــ
والـذي تـوفر أثنـاء ) ر األربعـة الماضـية منـذ آخـر تحـديثصـندوق إلـى أنـه وفـ: األشـهللمجلس التنفيذي، أشـارت إدارة ال

، فقــد تــم تلقــ: إدعــاء مقفــل واحــد بوقــوع تحــرش جنســ:، وهــو اآلن قيــد (دورة مجلــس التنفيــذي فــ: ديســمبر/كانون األول
 المراجعة.

إدارة الصــندوق علــى الحاجــة  دعــاءات، أكــدتل األعضــاء علــى الفــور بمثــل هــذه االوباالســتجابة لطلــب بإخطــار الــدو  -5
ع فــ: ضــو لمجلــس الصــندوق علــى علــم بهــذا المو لحمايــة نزاهــة التحقيقــات الجاريــة، وأكــدت مجــددا علــى التزامهــا بإبقــاء ا

المنتظمة، عالوة على التقارير الت: يوفرها كل من مكتب المراجعة الداخلية واإلشراف ف: اجتمـاع لجنـة مراجعـة  دوراته
الوكــالتين األخــرتين اللتــين تتخــذان دارة الصــندوق بتعاونهــا الوثيــق مــع األمــم المتحــدة، بمــا فيهمــا الحســابات. وستســتمر إ

ـــق أفضـــل  مـــن رومـــا مقـــرا لهـــا ـــة األخـــرى لضـــمان اســـتمرار الصـــندوق فـــ: تطبي ـــة الدولي ومـــع شـــبكة المؤسســـات المالي
 الممارسات.
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 الصندوقالالمركزية في عملية تحديث عن التغيير، واإليصال واسبتكار، و

ل فـ: الالمركزية ف: الصندوق، كمـوجز إعالمـ: مفّصـعملية تم تأطير التحديث الخاص للتغيير، واإليصال واالبتكار و  -1
 .EB 2019/126/R.40الوثيقة 

االت الرئيسـية جـالمنشأة حديثا الضـوء علـى الموسّلط الموظف الرئيس: المسؤول عن وحدة التغيير واإليصال واالبتكار  -2
ملموسـة ث عن كيف يمكـن للصـندوق أن يتخـذ الخطـوات األوليـة الوحدة. وعلى وجه الخصوص، فقد تحدّ لتركيز هذه ال

يصــال واالبتكـار، مـع القيــام فـ: الوقـت نفســه بصـياغة رؤيـة اســتراتيجية واضـحة تتسـم بــنهج لتأصـيل التغييـر وتعزيـز اإل
 مركز، مع األخذ بعين االعتبار صغر حجم هذه الوحدة.

، فقد أوضح بـأن الوحدة سوف تركز على اإلجراءات الملموسة ف: خمسة مجاالت متقاطعة، تـربط 2019وبالنسبة لعام  -3
( المنـــاخ فــ: المنظمـــة؛ 4( تحليـــل التوجهــات؛ )3( االبتكــار؛ )2( كفــاءات األعمـــال؛ )1التغييــر واإليصــال واالبتكـــار: )

 كل من هذه المجاالت.تعزيز اإلصالحات. وتم عرض شرائح تظهر األنشطة المحددة المتعلقة ب (5)

ف الموظــف الرئيســ: المســؤول كيــف يقــوم الصــندوق بمواءمــة نفســه مــع العمــل صــوفــ: صــياغته لرؤيــة لهــذه الوحــدة، و  -4
الجـــاري األعـــرض بشـــأن االبتكـــار ضـــمن منظومـــة األمـــم المتحـــدة وكيفيـــة تأصـــيل التغييـــر واالبتكـــار كمبـــادئ مؤسســـية 

جــــال للمخــــاطرة المضــــبوطة. وأكــــد علــــى أن الصــــندوق يرحــــب متقاطعــــة ملموســــة، تضــــيف القيمــــة وتســــمح بخلــــق الم
 بالمدخالت الت: يتقدم بها األعضاء بهذا الشأن.

ما يتعلق بالالمركزية تم حاليا إعادة تعيين معظم الموظفين ف: المراكز اإلقليمية، وبالتال: فـإن الصـندوق يحـاول أن فيو  -5
واقــع. وفــ: أبريل/نيســان، ســوف تســتعرض إدارة الصــندوق علــى الــتعلم مــن الخبــرات األوليــة علــى أرض ال هينقــل تركيــز 

ــــات ــــدروس المســــتفادة مــــن البعث ــــى ال ــــر يســــتند إل ــــى  مســــودة تقري ــــين  15مــــن أصــــل  14إل ــــم إيفادهــــا ب ــــا ت مركــــزا إقليمي
. وســـوف تســـتخدم اإلدارة نتـــائج هـــذه البعثـــات لتعزيـــز هيكليـــة المراكـــز 2019ومـــارس/آذار  2018نوفمبر/تشـــرين الثـــان: 

عادة تعزيز توسيع نطاق القدرة التشغيلية ف: الميدان.اإلقليمية   للصندوق، وا 

ر أيضا تحديثا موجزا عن عمل الصندوق لمراجعة إطار التفويض بالصالحيات. وهنالك فريق تقن: متعدد كذلك فقد وفّ  -6
اطر هـــذه المهـــام يقـــوم حاليـــا بالعمـــل علـــى وضـــع اللمســـات النهائيـــة علـــى التعـــديالت المقترحـــة. ويهـــدف الصـــندوق لتشـــ

التغييرات مع الدول األعضاء للعلـم أثنـاء نـدوة غيـر رسـمية تعقـد فـ: مايو/أيـار. وأكـد الموظـف الرئيسـ: المسـؤول علـى 
 أن التغييرات الت: ستدخل على التفويض بالصالحيات ستكون متوازية مع إطار معزز للمساءلة، وتدريب مالئم.

لى الصندوق لخطته الطموحة لهـذه الوحـدة، إال أنهـم حـذروا مـن أن أعرب األعضاء عن تقديرهم لهذا التحديث وأثنوا ع -7
)حيـث أن  2018الطموح يتجاوز الموارد والبرغماتية. وأثـاروا أيضـا بعـض األسـئلة المتعلقـة بمسـح المـوظفين العـام لعـام 

دراج خطـوط أالوحدة التغيير واإليصال واالبتكار هـ: مـن تقـوم بتنسـيق خطـة  سـاس وأهـداف عمـل المؤسسـية بشـأنه(، وا 
ضفاء الطابع النهائ: على التغييرات الهيكلية، الت: بوشر بها بموجب  للكفاءة لقياس التحسينات المدخلة على العملية وا 
عملية التميز التشغيل: إلحراز النتائج. كذلك فقد عبروا أيضا عن اهتمامهم بسماع المزيد عن هيكلية المراكز اإلقليمية 

 الجديدة ف: الصندوق.
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بــت إدارة الصــندوق علــى هــذه األســئلة بأســلوب منفــتح وصــريح، وانخرطــت فــ: حــوار حــول تنفيــذ مفهــوم المراكـــز وأجا -8
اإلقليميــة. والتزمــت اإلدارة بإبقــاء الــدول األعضــاء علــى علــم بالتقــدم المحــرز، مــع اســتكمال الــدروس المســتفادة وتطــوير 

 ض: الصندوق قدما.الوحدة لرؤية تأصيل التغيير وتعزيز اإليصال واالبتكار مع م
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 والعشرون بعد المائة السادسةالدورة  -المجلس التنفيذي 

 2019 أيار/مايو 3-2روما، 
  

 للعلم
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

والعشرين بعد المائة للمجلس  السادسةالمندوبون الذين حضروا الدورة 
 التنفيذي

Delegations at the 126th session of the 
Executive Board 

Délégations à la cent vingt-sixième 
session du Conseil d’administration 

Delegaciones en el 126º período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva 
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ALGERIA 

 

  Ali TERRAK  

Chef de l'Inspection Générale 
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Ministère des finances 

Alger  
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Ministre Conseiller 
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 algérienne démocratique 
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  Abdennour GOUGAM  

Secrétaire des affaires étrangères 

Représentant permanent suppléant 

 de la République algérienne 

 démocratique et populaire auprès 

 des organisations spécialisées 

 des Nations Unies 
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ANGOLA 

 

  Carlos Alberto AMARAL  

Ministre Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

 de la République d'Angola 
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Représentant permanent suppléant 

 de la République d'Angola 

 auprès du FIDA 
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  María Cristina BOLDORINI  

Embajadora 

Representante Permanente 

 de la República Argentina ante 

 la FAO, el FIDA y el PMA 

Roma  

   

  Nazareno Cruz MONTANI CAZABAT  

Secretario 

Representante Permanente Alterno 

 de la República Argentina ante 

 la FAO, el FIDA y el PMA 

Roma  

BELGIUM 

 

  Diego CADELLI  

Attaché 

Ambassade de Belgique 

Rome  

   

 

BRAZIL 
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  Marcus MACHADO GUIMARÃES  

Deputy Secretary for International 

 Institutions of Development 

Special Secretariat for Foreign Trade 

 and International Affairs 

Secretariat for International 

 Economic Affairs 

Brasilia  

   

  Rodrigo ESTRELA DE CARVALHO  

Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

 of the Federative Republic of Brazil 

 to IFAD 

Rome  
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  Médi MOUNGUI  

Deuxième Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

 de la République du Cameroun auprès 

 du FIDA 

Rome  
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  Stephen POTTER  

Director 

Food Security Division 

Global Affairs Canada 

Ottawa  
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Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

 of Canada to the United Nations 

 Food and Agriculture Agencies 

Rome  

   

  Gloria WISEMAN  

Director 

Pakistan and Sri Lanka Development 

Program (OAL) 

Asia Pacific Branch 

Global Affairs Canada 

Ottawa  

CHINA 

 

  ZANG Fazhen  

Director 

Department of International Economic 

 and Financial Cooperation 

Ministry of Finance 

Beijing  

   

  SHI Jiaoqun  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

 of the People's Republic of China 

 to the United Nations Agencies 

 for Food and Agriculture 

Rome  

   

  CHEN Lijuan  

Senior Officer 

Department of International Economic 

 and Financial Cooperation 

Ministry of Finance 

Beijing  
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  HAN Dongmei  

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the People's Republic of China 

 to the United Nations Agencies 

 for Food and Agriculture 

Rome  

   

  LYU Yi  

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the People's Republic of China 

 to the United Nations Agencies 

 for Food and Agriculture 

Rome  

   

 

DENMARK 

 

  Vibeke Gram MORTENSEN  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative of 

 the Kingdom of Denmark to IFAD 

Rome  

   

  Niklas MAUL  

Intern 

The Royal Danish Embassy 

Rome  
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DOMINICAN REPUBLIC 

 

  Antonio VARGAS HERNÁNDEZ  

Ordenador Nacional de los Fondos Europeos 

y 

 Director General de Cooperación Multilateral 

Ministerio de Economía, Planificación 

 y Desarrollo 

Santo Domingo  

   

  Mario ARVELO CAAMAÑO  

Embajador 

Representante Permanente de la 

 República Dominicana ante 

 el FIDA 

Roma  

   

  Julia VICIOSO VARELAS  

Ministra Consejera 

Representante Permanente Alterna 

 de la República Dominicana 

 ante el FIDA 

Roma  

   

  Diana INFANTE QUIÑONES  

Consejera 

Representante Permanente Alterna 

 de la República Dominicana 

 ante el FIDA 

Roma  

   

  Patricia RODRÍGUEZ  

Consejera 

Representante Permanente Alterna 

 de la República Dominicana 

 ante el FIDA 

Roma  
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Consejera 

Representante Permanente Alterna 

 de la República Dominicana 

 ante el FIDA 

Roma  

   

  María Cristina LAUREANO PEÑA  

Primera Secretaria 

Representante Permanente Alterna 

 de la República Dominicana 

 ante el FIDA 

Roma  
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EGYPT 

 

  Mohammed BORHAN  

First Secretary 

Embassy of the Arab 

 Republic of Egypt 

Rome  

   

 

FINLAND 

 

  Satu LASSILA  

Minister Counsellor 

Permanent Representative 

 of the Republic of Finland to the 

 United Nations Food and Agriculture 

 Agencies 

Rome  

   

  Marko BERGLUND  

Deputy Director 

Unit for Development Finance 

 and Private Sector Cooperation 

Ministry of Foreign Affairs 

Helsinki  

   

  Sanna LUOMANPERÄ  

Adviser 

Embassy of the 

 Republic of Finland 

Rome  
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Ambassadrice 

Représentante permanente 

 de la République française auprès de 

 l'OAA, PAM et FIDA 

Rome  

   

  Laura TORREBRUNO  

Conseiller économique 

Ambassade de France 

Rome  

   

  Jérôme AUDIN  

Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

 de la République française auprès 

 de l'OAA, PAM et FIDA 

Rome  
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FRANCE (cont'd) 

 

  Marie GUILLET  

Chargée de mission 

Représentation permanente de la 

 République française auprès de 

 l'OAA, PAM et FIDA 

Rome  

   

  Louise SEILER  

Chargée de mission 

Représentation permanente de la 

 République française auprès de 

 l'OAA, PAM et FIDA 

Rome  

   

 

GERMANY 

 

  Annette SEIDEL  

Minister 

Alternate Permanent Representative of 

 the Federal Republic of Germany to the 

 International Organizations 

Rome  

   

  Philipp SCHULTE  

Intern 

Permanent Representation of the 

 Federal Republic of Germany to the 

 International Organizations 

Rome  

   

 

GREECE 
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First Secretary 

Economic and Commercial Affairs 

Deputy Permanent Representative 
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INDIA 

 

  B. RAJENDER  

Minister (Agriculture) 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of India to IFAD 

Rome  
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INDONESIA 

 

  Jehezkiel Stephanus George LANTU  

Minister 

Deputy Permanent Representative 

 of the Republic of Indonesia 

 to IFAD 

Rome  

   

  Gustaf Daud SIRAIT  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of Indonesia 

 to IFAD 

Rome  

   

  Ida Ayu RATIH  

Attaché 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of Indonesia 

 to IFAD 

Rome  

   

  Arief RACHMAN  

Assistant Deputy Director for 

 United Nations Cooperation 

Ministry of Agriculture 

Jakarta  
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Head 

Foreign Affairs Bureau 
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Director 

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  

   

  Uliana NAVARRA  

Attaché 

Alternate Permanent Representative 

 of the Italian Republic to IFAD 

Rome  

   

  



 EB2019/126     الثالثالملحق 

47 

ITALY (cont'd) 

 

  Maria PENTIMALLI  

Officer 

Office of Multilateral 

 Development Cooperation 

Directorate General for 
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Rome  
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Directorate General for 
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Intern 
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First Secretary 

Alternate Permanent Representative-
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 of Japan to the United Nations 

 Food and Agriculture Agencies 
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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  

   

  Tobias Otieno OGWENO  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of Kenya to 

 the United Nations Food and 

 Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

KUWAIT 
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Regional Manager for Central 

 Asian and European Countries 

Operations Department 
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 Economic Development 
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Primer Secretario 

Representante Permanente Alterno 

 de los Estados Unidos Mexicanos 
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Roma  
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Deputy Permanent Representative 
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Rome  
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Adviser 
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 of Qatar 
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ÉÒRºBoÇÂB 

OBSERVERS1 

OBSERVATEURS 

OBSERVADORES 

 

 

 

EUROPEAN UNION (EU) 

 

  Jan TOMBIŃSKI  

Ambassadeur 

Représentant permanent de l'Union 

européenne 

 auprès du Saint-Siège, de l'Ordre de Malte 

 et les organisations des Nations Unies 

Rome  

   

  Renate HAHLEN  

Ministre Conseillère 

Représentante permanente adjointe 

 de l'Union européenne auprès 

 du Saint-Siège, de l'Ordre de Malte 

 et les organisations des Nations Unies 

Rome  

   

  Alberto MARIANI  

Stagiaire 

Délégation de l'Union européenne auprès 

 du Saint-Siège, de l'Ordre de Malte et 

 les organisations des Nations Unies 

Rome  

   

                                           
1

 .(ب)2، الفقرة  التنفيذي المجلس لمداوالت الصامتون المراقبون (:EB 2010/101/INF.4/Rev.1) وفقا للوثيقة 
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WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 

 

  Stephanie HOCHSTETTER SKINNER-KLÉE  

Director 

Rome-based Agencies and Committee 

 on World Food Security (CFS) Division 

Rome  
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  المداوالت الخاصة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية

COSOP DELIBERATIONS2  

DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX COSOP 
DELIBERACIONES SOBRE LOS COSOP 

 

 

BURKINA FASO 

 

  Joséphine OUEDRAOGO-GUISSOU  

Ambassadeur 

Représentante permanente 

 du Burkina Faso auprès du FIDA 

Rome  

   

 

GAMBIA (THE) 

 

  Saibo DRAMMEH  

Counsellor 

Embassy of the Republic 

 of The Gambia 

Madrid  

   

 

SENEGAL 

 

  Ely Sy BEYE  

Ministre Conseiller 

Ambassade de la République 

 du Sénégal 

Rome  

   

 

                                           
2

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

 

  Moez Eddine SINAOUI  

Ambassadeur 

Représentant permanent de 

 la République tunisienne auprès 

 des organisations spécialisées 

 des Nations Unies 

Rome  

   

 

ZAMBIA 

 

  Joseph KATEMA  

Ambassador 

Permanent Representative of the 

 Republic of Zambia to IFAD 

Rome  
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  المراقبون الصامتون الذين تابعوا الدورة من قاعة االستماع
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  

 

BANGLADESH 

 

  Manash MITRA  

Economic Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

 of the People's Republic of Bangladesh 

 to IFAD 

Rome  

   

 

BURKINA FASO 

 

  Alice Gisèle SIDIBE-ANAGO  

Conseillère (agriculture) 

Représentante permanente adjointe 

 du Burkina Faso auprès du FIDA 

Rome  

   

 

CABO VERDE 

 

  Elsa Barbosa SIMÕES  

Conseillère 

Représentante permanente adjointe de 

 la République de Cabo Verde auprès 

 des organisations spécialisées 

 des Nations Unies 

Rome  

   

 

                                           
3

 .)ب(2ون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي. الفقرة (: المراقبEB 2010/101/INF.1/Rev.1وفقا للوثيقة ) 
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CONGO 

 

  Marc MANKOUSSOU  

Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

 de la République du Congo 

 auprès du FIDA 

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  

   

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA (cont'd) 

 

  KIM Chon Gil  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the Democratic People's Republic 

 of Korea to IFAD 

Rome  

   

 

EQUATORIAL GUINEA 

 

  José Teófilo Esono ASANGONO  

Consejero 

Representante Permanente Adjunto 

 de la República de Guinea Ecuatorial 

 ante los Organismos de las 

 Naciones Unidas 

Roma  
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GUATEMALA 

 

  Karla Gabriela SAMAYOA RECARI  

Embajadora 

Representante Permanente 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  

   

  Judit SZENTES  

Intern 

Office of the Permanent Representation 

 of Hungary to the United Nations Food 

 and Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

MALI 

 

  Traore Halimatou KONE  

Deuxième conseillère (agriculture) 

Représentante permanente adjointe 

 de la République du Mali 

 auprès du FIDA 

Rome  
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PANAMA 

 

  Angélica Maria JÁCOME  

Representante Permanente de la 

 República de Panamá ante el FIDA 

Roma  

   

  Simone CALZETTA  

Asistente 

Embajada de la República 

 de Panamá 

Roma  

   

  Elena MINZA  

Asistente 

Embajada de la República 

 de Panamá 

Roma  

   

 

ROMANIA 

 

  Vlad MUSTACIOSU  

Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

 de la Roumanie auprès du FIDA 

Rome  

   

  Cristiana AZOITEI  

Stagiaire 

Ambassade de la Roumanie 

Rome  
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SENEGAL 

 

  Baye Mayoro DIOP  

Premier Secrétaire 

Représentant permanent adjoint de 

 la République du Sénégal auprès 

 des organisations spécialisées 

 des Nations Unies 

Rome  

   

 

TUNISIA 

 

  Hanin BEN JRAD Ep. ZEKRI  

Ministre Plénipotentiaire 

Représentante permanente adjointe 

 de la République tunisienne auprès 

 des organisations spécialisées 

 des Nations Unies 

Rome  
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ZAMBIA 

 

  Manako Chipumbu SIAKAKOLE  

First Secretary (Multilateral) 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of Zambia to IFAD 

Rome  

   

  Kayoya MASUHWA  

First Secretary (Agriculture) 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of Zambia to IFAD 

Rome  
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 والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي السادسةقائمة بالوثائق المعروضة في الدورة 

 رقم الوثيقة
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 األعمال جدول 
 يدبنود للموافقة/لالستعراض/أو التأك -أوال 

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

 السياسات واالستراتيجيات   (أ )
 ]للموافقة[ استراتيجية إدارة المعرفة (1)
 : إطار إدارة النتائج2025-2019استراتيجية الصندوق وخطة عمله بشأن البيئة وتغير المناخ  (2)

 ]للموافقة[
 ]للعلم[لفترة التجديد العاشر للموارد  مسودة تقرير عن مبادرة تقييم األثر (ب )
 ]للموافقة[وضع أهداف إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر للموارد  (ج )

 إدارة المخاطر المؤسسية ]لالستعراض[ -4
 لوحة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق  ( أ)
 نتائج التقدير المستقل للمخاطر التشغيلية واالستراتيجية ف: الصندوق ( ب)

 التقييم -5
 للعلم[ ]ير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الرابعة بعد المائة تقر  (أ )
 ]لالستعراض[ تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية (ب )

 بوركينا فاسو  (1)
 غامبيا  (2)
 تونس  (3)

 المسائل التشغيلية -6
]لالستعراض[     برامج الفرص االستراتيجية القطرية (أ )

 اصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطريةتقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخ
 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 رواندا  ( أ)
 زامبيا  ( ب)

 ا وأوروباالشرق األدنى وشمال أفريقي   (2)
 جيبوت: (أ )
 تونس  (ب )

 أفريقيا الغربية والوسطى (3)
 بوركينا فاسو  (أ )
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 السنغال  (ب )
 غامبيا  (ج )

 للعلم[] مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال عن اجتماعها الثامنتقرير رئيسة     (ب )
 ]لالستعراض[البرنامج الخاص بالبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة  (ج )
 ]للموافقة[ مقترحات لتبسيط الموافقة على المشروعات والبرامج الت: يمولها الصندوق (د )
 ]للموافقة[اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها  (ه )

 آسيا والمحيط الهادي  (1)
المرحلة  -ذكرة الرئيس: مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها بنغالديش: م

 الرابعة
 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

المرحلة  –رواندا: مشروع اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والري ف: كايونزا 
 األولى 

 المسائل المالية  -7
 ]لالستعراض[ مسين بعد المائةتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثان: والخ   (أ )
 ]للموافقة[ 2018ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  (ب )
 ]للعلم[ تقدير التصنيف االئتمان: الخاص للصندوق (ج )
 ]للموافقة[األهلية لالستفادة من إطار القدرة على تحمل الديون ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد   (د )
 ]لالستعراض[ امة ماليا إلطار القدرة على تحمل الديون آلية مستد (ه )
 ]للموافقة[مقترحات التفاقيات قروض الشركاء الميّسرة   (و )

 فنلندا (1)
 الهند  (2)
 فرنسا (3)

 ]للموافقة[ 2019احتياجات السحب األربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام   (ز )
 []للعلم تقرير عن وضع مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق (ح )

 ]للموافقة[مسائل التسيير  -8
  هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموارد الصندوق: إجراء اختيار رئيس الهيئة  (أ )
بشأن مكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعين لمجلس محافظ: الصندوق والدورة األولى لهيئة  مقترح (ب )

 المشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموارد الصندوق 
  2020الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي ف: الصندوق لعام  واريخت (ج )

 ]للموافقة[عملية الطعونات في الصندوق: تقدير وتوصيات  -9
 ]لالستعراض[التقارير المرحلية  -11

 التقرير المرحل: السنوي عن تنفيذ خطة عمل الشفافية   (أ )
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 :تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخاصة بالتحديثات التالية (ب )
 انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائ: العالم: (1)
 تحديث عن انخراط الصندوق ف: إصالح النظام اإلنمائ: لألمم المتحدة  (2)
تحديث بشأن نهج الصندوق ف: التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش  (3)

 الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها 
 اإليصال واالبتكار وعملية الالمركزية ف: الصندوق تحديث عن التغيير و  (4)

 مسائل أخرى  -11
 ]للعلم[ 2025-2019خطة العمل للفترة  :تعميم قضايا التغذية ف: الصندوق (أ )
 ]للعلم[ 2025-2019خطة عمل  :تعميم النهج التحولية للتمايز بين الجنسين ف: الصندوق (ب )

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 
 (EB 2019/126/R.41)  المزمعة العالمية  واإلقليمية و القطرية   األنشطةتقرير       -12
 (EB 2019/126/R.42)تقرير عن وضع مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق  -13
2018(EB 2019/126/R.43)عام لتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق  -14
ائدها ورسوم خدمتها تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفو  -15

(EB 2019/126/R.44) 

األثر المال: ألصول القروض وصاف: رسوم الخدمة المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل  -16
 (EB 2019/126/R.45)الديون 

 2018المشروعات/البرامج والمنح الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة ف: عام  -17
(EB 2019/126/R.46) 

 )مقيد( (EB 2019/126/R.47) 2018ير السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف خالل عام التقر  -18

 مذكرات إعالمية   -ثالثا 
الت: وافق عليها رئيس الصندوق بموجب نافذت: المنح العالمية/اإلقليمية، والمنح القطرية  المنح (1)

 2018 عام
 2018 رفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق لعام االستعراض (2)
 ومؤسسة روكفلر Small Foundationومؤسسة  New Venture Fundأموال تكميلية مع  اتفاقيات (3)
 محاضر االجتماع السابع لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال (4)

 المعلومات الموفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض -رابعا 
 7 قائمة تقارير المراجعة الداخلية

                                           
لمنصة التفاعلية على ا AC 152هذه المعلومات متاحة ألعضاء المجلس التنفيذي فقط، ويمكن الوصول إليها على صفحة  7

  للدول األعضاء.


