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 ة للمجلس التنفيذيوالعشرين بعد المائ السابعةمحاضر جلسات الدورة 

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

 للمجلس التنفيذي.

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

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

 :اوهم ،يذيالمعتمدين حديثا ف: المجلس التنف الدول األعضاء: رحب رئيس الصندوق بممثل    -4

  السيدة : كندامنGloria Wiseman لدى كنداالدائمة المناوبة لجمهورية والممثلة ، المستشارة 
 وكاالت األمم المتحدة لألغذية والزراعة ف: روما.

  السفير سعادة :النرويجمن Aslan Brun ، وكاالت األمم المتحدة  لدى لمملكة النرويجالدائم الممثل
 لألغذية والزراعة ف: روما.

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

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

والعشرين بعد  السابعةالدورة افتتاح ، السيد جيلبير أنغبو التنفيذيدوق، رئيس المجلس رئيس الصن أعلن  -6
 المائة للمجلس التنفيذي.

 .EB 2019/127/INF.8وقد نشر البيان االفتتاح: لرئيس المجلس ف: الوثيقة  -7
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 اعتماد جدول األعمال -من جدول األعمال  2البند 

 

اط المجلس التنفيذي علما بالمالحظات الت: أبدتها القائمة ألف وعند المصادقة على جدول األعمال، أح -8
 حول أهمية عرض الوثائق ف: الوقت المحدد لها، ووضع األولويات االستراتيجية لعمل المجلس.

 المؤسسية التقارير -من جدول األعمال 3البند 
 السياسات واالستراتيجيات (أ )

دوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصن االستعراض (1)
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم 2020العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
2022  

 المخرجات:

 المجلس التنفيذي جدول األعمال، كما هو وارد ف: الوثيقة: تبنى EB 2019/127/R.1/Rev.2،  والذي يضم
 التعديالت التالية:

o :شطب مقترح: مشروعين للسماح بتوفير المزيد من الوقت للمفاوضات 
 الزراعية واألسواق ف: المرتفعاتمشروع اإلنتاجية إندونيسيا:  -
 توسيع نطاق التكنولوجيات الزراعية لصالح المزارعين ًاصحاب الحيازات الصغيرةالهند: مشروع  -

o  شطب برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية طاجيكستان للسماح للحكومة بالتطرق
 وز.للتعليقات المستلمة أثناء مشاورة المجلس المنعقدة ف: يوليو/تم

o :إضافة البنود التالية 
 تصويب لوثيقة إطار كفاية رأس المال -
تمديد الفترة الزمنية للتوقيع على تعديل اتفاقية التمويل الخاصة بمذكرة رئيس الصندوق عن  -

برنامج الترويج لريادة األعمال الزراعية الرعوية لصالح الشباب 
 (EB 2019/127/R.48للكاميرون)

 ة على تحمل الديونتصويب لتحديث إطار القدر  -
 بيان للعلم تلقيه البرازيل تحت بند مسائل أخرى -

 .وستنعكس هذه التعديالت ف: جدول األعمال وبرنامج العمل المنّقحين 
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 المخرجات: 
 كما هو وارد ف: الوثيقة ،استعرض المجلس التنفيذي الوثيقة( ووفر مدخله بشأنها EB 2019/127/R.2 .)

يز االستعراضات الت: أجرتها كل من لجنة مراجعة الحسابات ولجنة التقييم كما أحاط المجلس علما بمواج
 .رئيسا اللجنتين كما عرضها

  مليار  1.76 سيصل إلى 2019أحاط المجلس علما بأن برنامج القروض والمنح المتوقع للصندوق لعام
وارد يتوقع أن يصل إلى دوالر أمريك:، وأن إجمال: برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر للم

، من المخطط له أن يكون إيصال برنامج 2020مليار دوالر أمريك:. وبالنسبة لعام  3.5أو يتجاوز 
فيقترح أن تكون  2020مليار دوالر أمريك:، أما الميزانية والعادية لعام  1.36القروض والمنح بما يعادل 

ف: المائة  1.49 يا صفريا وزيادة اسمية بما يعادلمليون دوالر أمريك: وه: تمثل نموا فعل 160.57بحدود 
أي بما  ،مع السنوات الماضيةأن يتماشى ويتوقع لمقترح الميزانية الرأسمالية . 2019على ميزانية عام 

 مليون دوالر أمريك:. 2.5إلى  2 بين يتراوح
 ا شركة وقال المجلس بأنه يتطلع قدما لمناقشة نتائج دراسة الموارد البشرية الت: أجرتهMcKinsey  :ف

اجتماع غير رسم: قبيل انعقاد دورة المجلس ف: ديسمبر/كانون األول، واستعراض مقترح الميزانية 
 النهائ: لكل من الصندوق ومكتب التقييم المستقل فيه أثناء دورة ديسمبر/كانون األول.

كما عرضتها اإلدارة  ،2020ليف الرئيسية ف: ميزانية عام وأحاط المجلس التنفيذي علما بأن محركات التكا -9
والتعميم المنتظم لقضايا المناخ والتمايز بين الجنسين  ،( استمرار تعزيز جودة حافظة المشروعات1ه:: )

( زيادة االنخراط مع أصحاب المصلحة ألغراض مشاورات التجديد  2والتغذية الشباب ف: البرامج القطرية؛ )
طار 4( تعزيز الهيكلية المالية للصندوق؛ )3للموارد؛ )الثان: عشر  ( تعزيز إطار إدارة المخاطر المؤسسية وا 

 ( تعزيز وتعظيم رأس المال البشري ف: الصندوق.5الضوابط الداخلية؛ )

وف: بيان مشترك، شجعت القائمة ألف إدارة الصندوق على االستمرار ف: تقدير وضع الصندوق بواقعية،  -11
تغطيته على األرض قبل الوصول إلى  يتوجبن االعتبار أنه ما زال هنالك الكثير مما مع األخذ بعي

المستويات الكافية من الفعالية والكفاءة ف: مجاالت عديدة. وأكدت القائمة ألف مجددا على أنها ترى بأن 
عن كونها مجرد  عوضا ،فرصة للتأكيد على قدرة الصندوق على التركيز على واليته تشكلالميزانية اإلدارية 

 نقطة انطالق لخطوة باتجاه مرحلة جديدة.

. إذ كان على ثقة من ر عنها الصندوق ف: إيصال التزاماتهوعبرت القائمة ألف عن تقديرها للقدرة الت: عب   -11
سيتماشى مع  2020سوف يتحقق، وأن برنامج القروض والمنح لعام  2019أن برنامج القروض والمنح لعام 

كذلك أشار المجلس أيضا إلى أن الطموح المتمثل ف: تركيز موارد برنامج القروض  توقعات المجلس.
سوف  (أي السنة األولى من دورة تجديد الموارد) 2019والمنح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد أثناء عام 

 .2020يعن: مقترحات أقل لعام 

حاجة لتقدير أكبر للقطاع الخاص وللمصارف مجددا على ال 1-قائمة الفرعية جيملوف: بيان مشترك، أكدت ا -12
اإلنمائية المحلية ف: التمويل المشترك للمشروعات وتمويل المزارعين على نطاق صغير، وعلى وجه 

على أهمية االستمرار ف:: تحسين  1-الخصوص الشباب والنساء منهم. كذلك فقد أكدت القائمة الفرعية جيم
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رق الفن لدان، وخاصة ف: التدريب، ألنه من شأن ذلك أن يمك  تصميم المشروعات وتعزيز المساعدة للب
 التقنية المحلية من تنفيذ المشروعات بصورة أسرع، وتحسين الصروفات.

المستهدف لمرة واحدة، والحاجة لالستثمار ف: اإلجراءات المقترح وأحاط المجلس علما بالتعزيز االستثماري  -13
، وخلطة المهارات والتكنولوجيا الضرورية لالستجابة ل المالئمرأس المالالصندوق  امتالكالحاسمة لضمان 

للتحديات الت: تواجهه حاليا ومستقبال. ومع أن بعض الممثلين دعموا بصورة واضحة هذا االستثمار، إال أن 
ممثلين آخرين طلبوا إيضاحات حول التكاليف والتبعات المحتملة، واألثر المرغوب لمثل هذا االستثمار وفيما 

ف فائدة طويلة األمد. وأجابت إدارة الصندوق على أن الوثيقة النهائية للميزانية سوف تضم كان سيخل   لو
 التفاصيل المطلوبة.

مخرجات دراسة الموارد البشرية لوأوضحت إدارة الصندوق أيضا بأنه ست جرى مناقشة مسهبة واستراتيجية  -14
مرة واحدة سوف ينبثق عن الميزانية لهذا التعزيز مع المجلس، وأن تمويل  McKinseyالت: تقوم بها شركة 

 اإلدارية.

من  لعرض ميزانية بنمو فعل: صفري، وطلبوا المزيدر أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود المبذولة وعب   -15
التفاصيل عن كيفية احتساب خط األساس االسم: ف: الميزانية. وف: الوقت ذاته، سلط أحد األعضاء 

ن يضاعف الصندوق جهوده الرامية إلى تنفيذ واليته، ودعا إلى توسيع الموارد المالية الضوء على الحاجة أل
للصندوق على ضوء احتياجاته من الموارد المالية والبشرية المتينة، وأضاف بأن هذا األمر ال يتماشى مع 

لفعلية بما تحقق سيناريو النمو الصفري. وأوضحت إدارة الصندوق بأنه وما أن تتم معادلة جميع الزيادات ا
ضمن الدرجة الوظيفية، وعن الزيادات  اتخط األساس الزيادات الناجمة عن الترقيسوف ي دِخل  من وفورات،

المطلوبة ف: الموظفين من فئة الخدمات العامة، بما ف: ذلك تقديرات مدفوعات التقاعد، والتعديالت ف: 
 أسعار الصرف.

أولويات الصندوق، بما ف: ذلك الموارد  بشأنزيد من الوضوح ط المجلس الضوء على الحاجة إلى الموسل   -16
 البشرية، وطلب أن ينعكس هذا األمر بصورة جلية ف: وثيقة الميزانية النهائية.

جابة على تساؤالت تتعلق بعملية التصنيف االئتمان: الرسمية، أوضحت إدارة الصندوق بأن هذه العملية ال  -17 وا 
المجلس التنفيذي بعد القيام باالستعراض  أمل عرض مقترح علىعلى بد وأن تأت: بتفويض من المجلس، 

 المكتب: ف: ديسمبر/كانون األول.

ب المجلس التنفيذي ببرنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل ف: الصندوق وميزانيته، وأحاط علما ورحّ  -18
همة التقييم ف: الصندوق ف: بأن المكتب سوف يدرج التوصيات الواردة من استعراض األقران الخارج: لم

. ومع ذلك فقد طلبت القائمة ألف من المكتب أن يجري عملية تقدير أولية 2020عملية الميزانية لعام 
األقران هذا، وتحري إمكانية تحقيق الوفورات. وأوضح المكتب بأن برنامج  وتحليال لتبعات تكاليف استعراض

ا بصورة جلية النتائج ومحركات التكاليف. واستجابة تال: فقد أوضحاستندا إلى النتائج، وبالالعمل والميزانية 
عملية تعيين مدير للمكتب، أوضح المكتب بأن المبلغ المخصص ف: الميزانية كان بحدود بلتساؤل يتعلق 

 ف: المائة أو أقل من عملية التعيين السابقة. 20

 2024-2019استراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاص  (2)
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وضميمتها.  2024-2019ب المجلس التنفيذي باستراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاص للفترة ح  ر  -19
درج لها، الذي ينطوي على العمل تر أعضاء المجلس عن دعمهم القوي لالستراتيجية، ورحبوا بالنهج الموعب  

علما أيضا بأن المجلس فقد أحاط مع الوكالتين األخرتين ف: روما وغيرهما من الشركاء اإلنمائيين. كذلك 
 ر أدوات مالية مباشرة للقطاع الخاص.الصندوق سيكون أول وكالة من وكاالت األمم المتحدة توف  

وأكد أعضاء المجملس على الدور الذي يلعبه موظفو الصندوق ف: المراكز اإلقليمية والمكاتب القطرية ف:  -21
الة مع القطاع الخاص. داد الموظفين لالنخراط بصورة فعّ تنفيذ هذه االستراتيجية، وأكدوا على أهمية إع
المدراء القطريين والموظفين الالمركزيين ف: المناقشات  انخراطوأكدت إدارة الصندوق مجددا  للمجلس على 

 بأفكارهم عن كيفية العمل مع القطاع الخاص. اسهامهممنذ البداية، و 

ء تقديرات مالئمة للمخاطر وتحديد إجراءات التخفيف وباالستجابة لتساؤل حول قدرة الصندوق على إجرا -21
ندوق سوف يستمر ف: بناء قدراته ف: ص، وأن المنها، قالت إدارة الصندوق بأن إدارة المخاطر تمثل أولوية

 هذا المجال.

وأثار أعضاء المجلس قضية كيفية تقدير الصندوق لالنخراط الناجح مع القطاع الخاص، وكيف يمكن  -22
المستفادة واستخدامها. وأشار األعضاء أيضا إلى أن هذه االستراتيجية ستستفيد من توفير  اقتناص الدروس

 معلومات إضافية عما يكسبه القطاع الخاص من االنخراط مع الصندوق.

 :اتالمخرج 
 كما ه:  2024-2019لقطاع الخاص صادق المجلس التنفيذي على استراتيجية الصندوق لالنخراط مع ا

 .EB 2019/127/R.3واردة ف: الوثيقة 
  وستخضع أية أداة مالية جديدة مقترحة بموجب هذه االستراتيجية لالستعراض المسبق والمصادقة عليها

من قبل المجلس التنفيذي. إضافة إلى ذلك، ستقوم إدارة الصندوق بإبالغ المجلس التنفيذي بصورة 
دم المحرز ف: تنفيذ هذه االستراتيجية، بما ف: ذلك توفير تحديثات عن الصندوق منتظمة عن التق

الرأسمال: لألعمال الزراعية، ودالئل أكبر عن الشهية المتوفرة لالستفادة من تمويل الصندوق، ومعلومات 
 عن الطرائق التشغيلية والتحديثات الخاصة ببناء القدرات.

 جلس المتمثل ف: وجوب أن يسعى الصندوق، كلما كان ذلك ممكنا، وتدرك إدارة الصندوق بأن توجيه الم
دارتها مع القطاع الخاص دعما للمشروعات الريفية الصغرى  للمشاركة ف: تصميم المشروعات وتمويلها وا 
والصغيرة ومتوسطة الحجم وأصحاب الحيازات الصغيرة. وأحاطت إدارة الصندوق علما بتوصية المجلس 

 خطوة بخطوة مع األخذ بعين الحسبان الحاجة لضمان إدارة متينة للمخاطر. التنفيذي باتباع نهج
  غدت 2024-2019ومع الموافقة على استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص ف: الصندوق للفترة ،

التعديالت المقترح إدخالها على النصوص القانونية األساسية للصندوق لتيسير انخراط الصندوق مع 
، نافذة المفعول بتاريخ 2019والت: تبن اها مجلس المحافظين ف: فبراير/شباط  القطاع الخاص،

 .2019سبتمبر/أيلول  10
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وعبرت إدارة الصندوق عن تقديرها للتعليقات المشجعة مشيرة إلى أنها ستؤخذ بعين الحسبان عند تنفيذ  -23
تعرض لجنة مراجعة الحسابات جميع األدوات المالية الجديدة قبل عرضها على المجلس االستراتيجية. وستس

 التنفيذي.

 إطار الشراكات في الصندوق  (3)

وأهداف عمل الصندوق مع مبادئ يليا لشغوعبر المجلس عن تقديره لهذه الوثيقة المتينة الت: توفر إطارا ت -24
لحادي عشر لموارد الصندوق. كذلك فقد أحاط علما الشركاء، كما تمت مناقشته خالل مشاورات التجديد ا

معظم هذه  إدراج نيتهايجابية الت: وفرها مكتب التقييم المستقل، و أيضا بترحيب إدارة الصندوق بالتعليقات اإل
 التوصيات ف: اإلطار اإلجمال:.

 وأثار األعضاء القضايا التالية: -25

  من الوثيقة، وباستذكار المناقشات  26الفقرة فيما يتعلق باإلشارة إلى البلدان متوسطة الدخل ف: و
الت: دارت حول المبادئ التوجيهية المعدلة إلجراءات برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة 

، أكد األعضاء على أن برامج الفرص االستراتيجية 2018إلى النتائج ف: ديسمبر/كانون األول 
األنشطة غير اإلقراضية )أي الدعم السياسات: والتقن:(، القطرية لهذه البلدان لم تقتصر حصرا على 

ن رئيس: لعمل الصندوق ف: البلدان متوسطة وبالتال: فإنه يجب النظر ف: هذه األنشطة كمكو  
 الدخل.

   ر بصورة حذرة الشركاء المحتملين، وأن يسعى إلرساء شراكات كذلك يتوجب على الصندوق أن يقد
الت: يعممها، مثل التمايز بين  المواضيعن تدعم بصورة نشطة مع المنظمات الت: بإمكانها أ

الجنسين. وباإلضافة إلى ذلك، ال بد من رصد نتائج الشراكات الجارية وتقديرها من خالل إبالغ 
 .عنها منتظم

  ويمكن إلدارة الصندوق أن تنظر ف: كيفية إدماج المنح ضمن أنشطة الشراكات، وكجزء من خطة
أن تردم الفجوة الت: ال يتم التطرق ف: الشراكات اإلقليمية، وكيف يمكن للمنح العمل، بما ف: ذلك 

 ن: والعالم:.طإليها من خالل االنخراط الو 

  : التقرير النهائياألثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق تقديرتقرير  (ب )

(EB 2019/127/R.5 + Add.1 + Add.2)

 المخرج: 
  استعرض المجلس التنفيذي إطار الشراكات ف: الصندوق كما هو وارد ف: الوثيقةEB 2019/127/R.4 ،

 الضميمة.وأحاط علما بتعليقات مكتب التقييم المستقل عليه، كما ه: واردة ف: 
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أن المقصود بهذه الوثيقة هو االستعراض ال السع: للحصول على وأحاط المجلس علما بإشارة الرئيس إلى  -26
 الموافقة كما نصت عليه النسخة األصلية. وسوف تعكس الوثيقة المنقحة هذا التصحيح.

وبالتعليق على التقرير، سلط المجلس التنفيذي الضوء على القضايا التالية للنظر فيها ف: التقديرات  -27
 المستقبلية:

  دخال تعزيز أكبر عليها بدعم من الخبراء الخارجيين؛ ،ان للمنهجيةإجراء استعراض أقر  وا 

  الستعراض قبيل إجراء التقدير؛االنظر ف: تقاسم عينة ومنهجية 

  التمايز بين الجنسين، والشباب، وتغير المناخ،  –عرض النتائج الخاصة بمواضيع التعميم الشاملة
 والتغذية ف: التقديرات المستقبلية.

باختيار العينات، أكدت إدارة الصندوق بشدة على أن العينة قد اختيرت باستخدام معايير متفق  وفيما يتعلق -28
عليها ف: إطار الفعالية اإلنمائية الذي صادق عليها المجلس. وأشارت اإلدارة أيضا إلى استعدادها لتوسيع 

حاالت الت: تكون البلدان فيها ، ولكنها أشارت إلى أن ذلك سيكون مكلفا للغاية وممكنا فقط ف: الةحجم العين
 على استعداد لتسديد تكاليف تقديرات األثر فيها.

الوثيقة أداة استشرافية ستستخدم نتائجها ك: تستنير بها مناقشات تجديد  كونوأحاط المجلس علما بحقيقة  -29
 هذه المنهجية.الموارد، وبالتال: الحاجة إلدارة استباقية ألية مخاطر محتملة على سمعة الصندوق من اتباع 

أشار إلى أنه ليس من و  ،واعترف مكتب التققييم المستقل بأهمية العمل المتحقق ف: مبادرة تقدير األثر هذه -31
عينة من المشروعات باعتبارها ممثلة للعمليات الت: يمولها الواضح إلى أي مدى يمكن النظر إلى 

على وجه الخصوص بالنسبة لمبادرات الصندوق. وسيكون من الهام بمكان استعراض عماية االختيار، و 
 تقدير األثر المستقبلية.

المجلس مكتب التقييم المستقل واإلدارة على العمل معا بصورة وثيقة على المنهجية وعلى عملية تقدير  وحث   -31
 األثر لتعزيز مصداقية النتائج المعروضة، وبالتال: تقليل المخاطر على سمعة المنظمة إلى أدنى حد ممكن.

قت إدارة الصندوق على الحاجة إلجراء تحليل لحساسية تقديرات األثر المستقبلية. وفيما يتعلق بتعريف وواف -32
وقياس الصمود، أشارت إدارة الصندوق إلى أن المعايير المتبعة ف: منظمة األغذية والزراعة ه: ما تم 

 تحسين هذه العملية.استخدامه، إال أن عملية تقدير األثر ما زالت عمال جاريا وسيتم تحري سبل 

(EB 2019/127/R.6)  المبادئ التوجيهية التشغيلية المعّدلة الخاصة باالستهداف (ج )

 المخرجات: 
  استعرض المجلس التنفيذي تقدير األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق مع تعليقات مكتب التقييم

 المستقل عليه، وشكر إدارة الصندوق على قيامها بهذا التقدير مرّحبا بالنتائج الواردة فيه.
 لحالية، واالستمرار ف: العمل على تحسين وأشار المجلس إلى حاجة اإلدارة لتحري محدودية المنهجية ا

 المنهجية ف: سبيل المض: قدما.
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مع المواضيع الشاملة، وه:: البيئة والمناخ رحب المجلس التنفيذي بالنهج المتباينة وبالروابط الواضحة  -33

تقديره للتركيز على النساء  والتمايز بين الجنسين والتغذية والشباب. كذلك فقد عبر المجلس أيضا عن
الريفيات والنساء اللوات: يترأسن أسرهن، ولالستهداف غير المباشر المصمم لضمان إشراك أشد الفقراء فقرا 

 األولويات وفقا للسياق. تفاوتواالستهداف الجغراف:، وجميعها تظهر 
ومة ف: الحد من الفقر أولويات الحك :يجب أن تتواءم مع ةوأشار المجلس إلى أن المبادئ التوجيهي -34

وسياساتها واستراتيجياتها، والترويج بصورة استباقية إلشراك أولئك الذين يعانون من الفقر وغير القادرين 
شراك األشخاص الذين يعانون من إعاقات بصورة منتظمة.  على االستفادة من خدمات الصندوق، وا 

من يقوم بتحليل الفقر؛ ومعرفة غير المباشر؛ وقد طلب المجلس من إدارة الصندوق التوسع ف: االستهداف  -35
وكيف تم إشراك موظف: المكاتب القطرية ف: اإلعداد للمبادئ التوجيهية؛ وفيما لو كان اإلبالغ مقسما حسب 

 الجنس والعمر ووضعية اإلعاقة وغيرها من العوامل.

 ولالستجابة إلى هذه التساؤالت، أوضحت اإلدارة ما يل:: -36

 دد األبعاد نظرا للطبيعة متعددة األبعاد للفقر؛ تم استخدام نهج متع 

  باستخدام إحصائيات  إعاقاتتم إيالء االهتمام لجمع المعلومات حول األشخاص الذين يعانون من
 اإلعاقة؛ب المعنيةمجموعة واشنطن 

  عاقات، وسوف تعرض إتم إجراء تحليل وضع: لألنشطة االقتصادية لألشخاص الذين يعانون من
 سبتمبر/أيلول؛ 27غير رسمية مقرر عقدها يوم ف: ندوة  على المجلس

 وسوف تستمر المناقشات حول كيفية القيام بالمزيد من التعميم لقضية اإلعاقة؛ 

  :وتعمل إدارة الصندوق على تعزيز عملية التقييم إلجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: لك
 تدرج أيضا تحليال للفقر.

بإمكانية االستفادة من تدخالت  مع تمتعهمفقراء الللعمل مع السكان الريفيين  وبدعم نهج الصندوق -37
 ممن ليسالصندوق، أشار المجلس أيضا إلى الحاجة للترويج االستباق: لنهج تدريج: لالنخراط مع الفقراء 

 بمقدورهم االستفادة من هذه التدخالت بصورة آنية.

يل الفقر أساسا للبرمجة، وأكد مجددا على الحاجة لتصميم كما أشار المجلس أيضا إلى وجوب أن يكون تحل -38
الجغرافية والبشرية برامج طويلة األمد تسمح بالوقت الكاف: لتحقيق النتائج، نظرا لصعوبة األهداف 

 للصندوق.

 المخرجات: 
  صادق المجلس التنفيذي على المبادئ التوجيهية التشغيلية المعّدلة الخاصة باالستهداف، مشيرا إلى أنها

 ستتطرق للتحديات العملية الت: تواجه تفعيل االستهداف ف: الميدان.
  س المستفادة والتغذية الراجعة المستلمة من تنفيذ المبادئ التوجيهية المعّدلة، سوف تعد وبالبناء على الدرو

 إدارة الصندوق سياسة استهداف أوسع ف: المستقبل، وف: نهائية المطاف مبادئ توجيهية جديدة.
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اإلعاقة قضية شاملة، وسلط الضوء على الحاجة  كونوشكر أحد األعضاء إدارة الصندوق على اإلشارة إلى  -39
 لى تنفيذ معاهدة األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص الذين يعانون من إعاقات.لإلشارة إ

وعبر عضو آخر عن تقديره لعمل الصندوق ف: صياغة السياسات واالستراتيجيات والمبادئ التوجيهية  -41
وخطط العمل، وطلب عرض مجموعة كاملة عن جميع مثل هذه المبادرات ووضعيتها على المجلس للعلم. 

الرئيس إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع مع المنسقين واألصدقاء إذا اقتضى األمر، مع األخذ وقد أشار 
بالحسبان أن أعضاء المجلس قد سلطوا الضوء على الحاجة لوضع أولويات لدورات المجلس وموازنة عبء 

 العمل عليه.
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قنشاء مجلس للشباب في الصندوالخاص بإمقترح تحديث ال (د )

 

 ،مجلس باألنشطة الت: أجريت حتى تاريخه وه:: تجميع جرد بمنظمات الشباب الموجودةأعلمت اإلدارة ال -41
 واألخذ بالمعلومات الت: توفرها خبرة الصندوق ف: تعزيز صوت الشباب الريفيين.

وأشار أحد األعضاء إلى أن الوكالتين األخرتين ف: روما ولجنة األمن الغذائ: العالم: تنشئ أيضا مجالس  -42
هذا الضوء، طلب األعضاء من إدارة الصندوق العمل مع الوكالتين األخرتين واالنضمام إلى  ىعلللشباب. و 

شجعت إدارة الصندوق على توسيع  دأ للوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها. كذلك فقش  ن  مجلس الشباب الم  
ات األخرى، حمقتر ات للشباب. ومن بين النطاق خبرات الحكومات المحلية الت: نفذت بالفعل استراتيجي
 النظر ف: إمكانية دعوة الشباب للتحدث أثناء دورات المجلس.

 إدارة المخاطر المؤسسية –من جدول األعمال  4البند 
 تحديث بشأن التقدم المحرز في إدارة المخاطر المؤسسية وخارطة طريق/خطة للمراحل المتتابعة (أ )

 ليتقرير مرح :لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوقو)ب(   

رحب المجلس التنفيذي بالتحديث المقدم عن إدارة المخاطر المؤسسية وخارطة الطريق والخطة المتسلسلة والتقرير  -43
 المرحل: عن لوحة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق الت: تم النظر فيها معا.

 الصندوق على ذلك. : ف: لوحة المخاطر المؤسسية، ووافقت إدارةئوطلب أحد األعضاء إدراج مخاطر األمن السيبرا -44

وباالستجابة للشواغل المتعلقة بالمخاطر ذات الصلة بالتوريد، فقد أوضحت إدارة الصندوق بوجود عمليات  -45
جعات الداخلية والخارجية، وآليات التأمين، وأدوات اجديدة. وه: تتضمن مصفوفة مخاطر التوريد، والمر 

 ريب للموظفين.توفير التد متكنولوجيا المعلومات. عالوة على ذلك، يت
واستجابة لتساؤل حول اإلبالغ عن التقدم المحرز ف: إدارة المخاطر ذات الصلة بالتجديد الثان: عشر  -46

لموارد الصندوق، أكدت إدارة الصندوق للمجلس على أنه سيتلقى تحديثات منتظمة تشمل أية مخاطر جديدة 
 قد تطرأ.

 رة قادمة من دورات المجلس.تحديثات إضافية ف: دو  1-وطلبت القائمة الفرعية جيم -47

 المخرجات: 
  ف: الصندوق، أحاط المجلس التنفيذي علما بالمعلومات المتوفرة عن إنشاء مجلس للشباب معترف به

 وعبر عن دعمه للعملية الت: بادرت بها اإلدارة والت: تتطلق من القاعدة إلى القمة.
  لخيارات المحتملة آللية االنخراط مع لل يفصتموقف قبل نهاية العام، و  وثيقةوسوف تستكمل اإلدارة

تعقد ف: الفصل  ف: ندوة غير رسمية الوثيقةالشباب ف: البلدان النامية. كذلك سوف يتم تشاطر هذه 
 إلجراء مزيد من المناقشات. 2020 األول من عام

  واعترف المجلس التنفيذي بأهمية الدعم المال: الذي تخطط ألمانيا لتوفيره لتسريع تنفيذ خطة عمل
 الشباب الريفيين.
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 التقييم -من جدول األعمال  5البند 
 هايتقرير رئيس لجنة التقييم عن دورت (أ )

 والسادسة بعد المائة (2) بعد المائة الخامسة  (1)
اط المجلس علما بتقريري رئيس اللجنة عن دورتيها الخامسة بعد المائة والسادسة بعد المائة، وعلى وجه حأ -48

ألن تعمل إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل معا بشأن خطة عمل متابعة  الخصوص عن الحاجة
 ران الخارج: لمهمة التقييم ف: الصندوق.قللتطرق للتوصيات عن استعراض األ

رئيس اللجنة على التقريرين، وأشار إلى أن القضية المثارة بشأن دور لجنة التقييم ف: تنفيذ وشكر المجلس  -49
 ت بند جدول األعمال ذي الصلة.التوصيات ست ناقش تح

 التقييم المؤسسي النخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء (ب )

 
اإلدارة على معظم التوصيات باستثناء إعداد استراتيجية مؤسسية لدعم تنمية  بموافقةوأحاط المجلس علما  -51

مكتب التقييم المستقل بإعداد مثل هذه  توصية علىسالسل القيمة المناصرة للفقراء. ووافق بعض األعضاء 
 كيف يمكن لإلدارة أن تضمن نهجا متسقا نحو تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء. وتساءلوااالستراتيجية، 

ولن توفر الجزئيات  إجمالية،وأوضحت إدارة الصندوق بأن أية استراتيجية مؤسسية ستكون وثيقة نظرية  -51
اء مثل هذه االستراتيجية رّ نمية سالسل القيمة على المستوى القطري. وأن ق  والتفاصيل الضرورية لتحسين ت

رض. وعوضا عن ذلك، تنظر إدارة الصندوق ف: األال الفرق على  ،سيكونوا أعضاء المجلس التنفيذي
أفضل  اوستكون أكثر فائدة على المستوى القطري وتمثل مصدر  ،إعداد وثيقة للمبادئ التوجيهية التشغيلية

 جيه لفرق التنفيذ.للتو 

عن كيفية الترويج لمشروعات تنمية الموجودة كذلك ستستخدم اإلدارة حزمة األدوات والمبادئ التوجيهية  -52
سالسل القيمة ف: الميدان. وباإلضافة إلى ذلك، وعلى ضوء توصيات مكتب التقييم المستقل، سوف تعيد 

تشغيلية تغط: جميع القضايا المثارة حول استهداف  وتعد مبادئ توجيهية ،اإلدارة تقدير هذه الوثائق التقنية
دماج النساء، وحوكمة مشروعات سالسل القيمة. السكان  الفقراء، وا 

ر الرئيس أعضاء المجلس بأن المبادئ التوجيهية التشغيلية ال تعرض ف: العادة على المجلس التنفيذي، وذك   -53
ذا إ، وتعّدل 2020رات المجلس ف: عام و د إال أنه وف: هذه الحالة يمكن أن تعرض على أول دورة من

اعتمادا على مناقشات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموارد الصندوق. وف:  ،اقتضى األمر
حال اعتبر المجلس أن هذه المبادئ التوجيهية التشغيلية غير كافية، يمكن إلدارة الصندوق أن تعد وثيقة 

 المخرجات: 
 لمناصرة استعرض المجلس التنفيذي التقييم المؤسس: النخراط الصندوق ف: تنمية سالسل القيمة ا

 .EB 2019/127/R.10للفقراء، كما عرضها مكتب التقييم المستقل وه: واردة ف: الوثيقة 
  وستعرض المبادئ التوجيهية التشغيلية لتنمية سالسل القيمة على المجلس ف: أول دورة من دوراته

 .2020 عام
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ل الدروس دخِ ف: هذا المجال. ومن شأن ذلك أن يسمح لإلدارة أيضا بأن ت  توفر التوجهات االستراتيجية 
 المستفادة من تنفيذ استراتيجية القطاع الخاص.

مما قد  ،وأعرب أحد األعضاء عن قلقه بشأن االفتقار إلى بيانات موثوقة ونظم مؤتمتة لمعالجة البيانات -54
 كهنال هر. واستجابت إدارة الصندوق بقولها أنيجعل من الصعب إجراء التقييمات والقيام بتقديرات األث

استراتيجية يتم إعدادها حاليا لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وسوف تعرض على المجلس التنفيذي ف: 
 سبتمبر/أيلول. 27رسمية تعقد يوم ندوة غير 

 االستراتيجيات القطرية و  البرامج القطريةتقييمات  (ج )

)ب( من جدول األعمال حول برامج الفرص 8بند البند الفرع: مع نظر المجلس التنفيذي ف: هذا ال -55
 االستراتيجية القطرية.

 التقييم في الصندوق لمهمةاستعراض األقران الخارجي عن تقرير  (د )

 
وتشاطر رئيس فريق استعراض األقران بعض اللمحات من التقرير، مشيرا إلى أن االستعراض وتوصياته  -56

: تسهم بصورة أكبر بكثير ف: فعالية الصندوق. كما أكد أيضا على أن: ة لمهمة التقييم لكصفر  يمثالن
التقييم هو مسؤولية مشتركة وال بد من تغيير موقعه كجملة من النظم المتشابكة الت: تتشاطر اإلدارة  (1)

ن تكن هذه المسؤوليات منفصلة؛ )ومكتب التقييم المستقل والمجلس التنفيذي مسؤوليات  د ال ب (2بشأنها، وا 
جرى التقييم ضمن إطار استراتيج: قوي، كما ال بد من مواءمته ودعمه لألهداف المؤسسية الجوهرية؛ أن ي  

ال بد أن يكون جوهر التقييم مجال عمل مكتب التقييم المستقل، الذي يتوجب عليه التركيز على توفير  (3)
 منتجات وخدمات قيمة ذات صلة لكل من المجلس واإلدارة.

من إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل فيه على نتائج  بموافقة كلعلما بتقدير كبير  وأحاط المجلس -57
 البدء بالمتابعة على الفور.على استعراض األقران ووتوصياته، وحثهما 

وعبر األعضاء عن قلقهم بأن تنفيذ التوصيات قد يقوض نوعا ما استقاللية مكتب التقييم المستقل, وأكد  -58
وه: جزء من ثقافة  ،مكتب متأصلة بصورة وثيقةالاض األقران على أن استقاللية رئيس فريق استعر 

وخطوط إبالغ  ،وعملية تعيين منفصلة لرئيسه ،كما هو واضح من وجود ميزانية منفصلة له ،المنظمة
إجراء مناقشات أوسع عن كيفية تحقيق  منفصلة به للمجلس التنفيذي من خالل لجنة التقييم. وال بد من

 ازن بين االستقاللية واالنخراط.التو 

 المخرجات: 
  وصيات الواردة فيه.تقرير بتقدير عظيم، وأحاط علما بالتالاستعرض المجلس التنفيذي 
 .وقد فوض المجلس التنفيذي لجنة التقييم بالمض: بتنفيذ التوصية الثانية الخاصة باختصاصاتها 
  وعالوة على ذلك، طلب المجلس التنفيذي من اإلدارة ومن مكتب التقييم المستقل عرض مسودة خطة

ك: تستعرضها لجنة التقييم ف: الت: تأخذ بعين االعتبار جميع التوصيات الواردة ف: التقرير لالعمل 
أكتوبر/تشرين األول. وبعدئذ ستعرض خطة العمل هذه على المجلس  29دورتها القادمة المقررة ف: 

 .2019لالستعراض ف: دورته المقررة ف: ديسمبر/كانون األول 



EB 2019/127 

13 

وأحاط المجلس علما بأن السؤال المطروح هو فيما لو كان يتوجب توسيع مهمة لجنة التقييم بما يتعدى ما  -59
يعتبره مكتب التقييم المستقل ضمن سياق مناقشات المجلس لحوكمة الصندوق. وف: هذه العملية ال بد من 

 تعراض الفعالية اإلنمائية.البناء على خبرة المنظمات األخرى ف: اس

المؤسسية الجارية، رحب المجلس بفرصة التفكير بكيفية مواءمة الحقائق الناشئة بهدف  ونظرا للتغييرات -61
 وذي صلة، وأن يعزز التعلم والمساءلة، ويقوي من التركيز على إدارة النتائج. اضمان أن يبقى التقييم مفيد

من جدول األعمال  6والبند  2019لصندوق لعام ت ااالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عملي (ه )
 فعالية اإلنمائية للصندوقلتقرير ا -

عن نتائج لتيسير المناقشات والترويج لكفاءة استخدام الوقت، استعرض المجلس التنفيذي التقرير السنوي  -61
قريرين اللذين وأثر عملية الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق معا. وشكر إدارة الصندوق على الت

 أداء الصندوق.ب الخاصةللمعلومات  مصدرين رئيسيينيعتبران 

عبر األعضاء عن تقديرهم للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق الذي يركز على فترة التجديد  -62
 تراجعالعاشر للموارد من خالل عدسة اإلطار االستراتيج:، والذي أظهر تقلص التأخيرات ف: الصرف، و 

والتوجهات اإليجابية ف: إرساء الشراكات والتأقلم مع تغير المناخ، والتحسينات  ،د تمديدات المشروعاتعد
كما تم تسليط  ،الكبيرة ف: إدارة البيئة والموارد الطبيعية. كما رحبوا أيضا باألثر اإليجاب: على المستفيدين

نفسه، عبر المجلس عن قلقه بشأن التوجه الضوء عليه ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. وف: الوقت 
 كما أبلغ عنه التقرير. ،الهبوط: ف: األثر على الفقر الريف:

النتائج تستقر ولم تعد تتزايد ف: بعض بدأت ريرين أنه وبالنسبة للمشروعات المستكملة، وأظهر كل من التق -63
وبخاصة ف: األوضاع الهشة.  ،ئدالمجاالت، ال بل إن هنالك توجه هبوط: بالنسبة لكفاءة واستدامة الفوا

كذلك فقد تراجع األداء ف: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وف: المساهمة ف: تحويل العالقات بين 
 .شاغال من الشواغلن، مما شكل أيضا يمما هو واضح ف: كل من التقرير  ،الجنسين

بادرات مثل تفعيل سياسة إعادة هيكلة رحب المجلس بالتزام اإلدارة بتحسين النتائج من خالل القيام بم -64
المشروعات، وتطوير نظام متسق وشامل لتحليل المخاطر والتخفيف منها، مع تركيز قوي على المخاطر 

 د والتقييم واإلدارة المالية.صالتشغيلية، وبناء القدرات الوطنية للر 

لية للتمايز بين الجنسين واالستمرار وقد أشار األعضاء إلى الحاجة لتكريس المزيد من الموارد البشرية والما -65
ف: تعميمه، وزيادة التركيز على المشروعات التحولية المعنية بالتمايز بين الجنسين. وشكر المجلس إدارة 
الصندوق على جهودها الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة ف: مواقع اتخاذ القرارات، على الرغم من أن الهدف 

 لم يتحقق بعد.بهذا الشأن ارد الموضوع للتجديد العاشر للمو 

، أشار 2020المقترح للتقرير السنوي لعام  ،وهو كفاءة تدخالت المشروعات ،وبالنسبة لموضوع التعلم -66
التقييم المؤسس: للكفاءة ف: عمليات الصندوق عام المجلس إلى أن تحديثا عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن 

كيز التقرير السنوي على مجال يتمتع باألولوية، تمنى أعضاء قد يكون كافيا. وبالتال:، ولضمان تر  2013
 .2020المجلس التفكير مليا قبل تقرير موضوع التقرير لعام 
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تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم  -من جدول األعمال  7البند 
 (EB 2019/127/R.16+Add.1)وتدابير اإلدارة 

من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم  ةر استعرض المجلس النسخة السادسة عش -67
 وتدابير اإلدارة وتعليقات مكتب التقييم المستقل عليها.

ف:  97إجراًء للمتابعة، استكمل منها  187تقييما مع  31يغط:  2019اإلدارة إلى أن تقرير عام  توأشار  -68
 تابعة مستمرة مرضية لتوصيات التقييم المستقل.المائة. وأشار مكتب التقييم المستقل إلى أن التقرير يظهر م

اإلصالحات  واتساقوعبر عضو عن رضاه على المستوى المرتفع المستمر من األخذ بتوصيات التقييم،  -69
 الجارية مع التوصيات الناجمة عن التقييمات المؤسسية األخيرة.

 المسائل التشغيلية –من جدول األعمال  8البند 

 ة من أصحاب المصلحة عن العملياتإطار للتغذية الراجع (أ )

واألهداف  ،وملكية الحكومات ،طلب أعضاء المجلس إدراج معلومات إضافية عن تكلفة تمويل اإلطار -71
والتطبيق ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة، وديناميات التمايز بين  ،الواضحة النخراط المواطنين

 ، وقياس إشراك أصحاب المصلحةيذوتوقيت التنف ،الجنسين، وآليات التطرق للمظالم

للتغذية  بالفعل أساس متين وجود ،دارة الصندوق ألعضاء المجلسإوباإلجابة على هذه التساؤالت، أكدت  -71
 الراجعة من المستفيدين على مستوى المشروعات، وأن اإلطار سوف يجعل من هذا األمر أكثر انتظاما.

جها ف: اإلطار النهائ: قبل عرضه االدول األعضاء إلدر  وستتمعن إدارة الصندوق بالتعليقات الواردة من -72
 على المجلس التنفيذي.

واالستراتيجيات  تقييمات البرامج القطرية)ج(5وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية (ب )
 القطرية

 المخرجات: 
  ،كما استعرض المجلس التنفيذي إطار التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة عن العمليات

 .EB 2019/127/R.17ه: واردة ف: الوثيقة 

  وسوف تعقد إدارة الصندوق محادثات ثنائية مع أعضاء المجلس الستكمال اإلطار، وربما
 ستعقد ندوة غير رسمية قبل عرضه على المجلس التنفيذي.
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 وأما التعليقات اإلضافية الت: وفرها أعضاء المجلس خالل الدورة فه: موجزة فيما يل:: -73

 هاديآسيا والمحيط ال (1)

 فييت نام

شارتها لقضايا مخصوصة مثل مشاركة المستفيدين. -74  امتدح أعضاء المجلس جودة هذه الوثيقة وا 

دارة الصندوق على  ،وممثل فييت نام لدى وكاالت األمم المتحدة ف: روما ،وشكر سفير فييت نام -75 المجلس وا 
أنه يتواءم بصورة كاملة مع  دعمهم للنهوض ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لبالده، مؤكدا على

 السياسات االجتماعية واالقتصادية لفييت نام.

 أفريقيا الغربية والوسطى (3)

 الكاميرون (أ )

-2019 استعرض المجلس التنفيذي ودعم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية الكاميرون للفترة -76
ص العمل ر سكان الريفيين وخلق ف، وعبر عن تقديره لصلته بتحسين األمن الغذائ: وسبل عيش ال2024

 للشباب.

وشكر ممثل الكاميرون الصندوق على تعاونه طويل المدى مع بالده، وأكد مجددا على دعم الحكومة لهذا  -77
تعليق مكتب التقييم المستقل عن ل وبالنسبةالبرنامج الذي يتواءم بصورة كاملة مع االستراتيجيات الوطنية. 

كما كان الوضع عليه ف: برنامج  ،أقاليم 10ل إلى تقليص منطقة التدخل من المنظور الجغراف:، أشار الممث
إلى سبعة أقاليم ف: البرنامج الحال:، وأشار إلى أن ذلك يتواءم تماما  ،الفرص االستراتيجية القطرية السابق
 مع األولويات الت: حددتها الحكومة.

 جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب )

نامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية للفترة استعرض المجلس التنفيذي بر  -78
، وأثنى على جودته، ويعرض هذا البرنامج التعاون بين الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا 2019-2024

شراك المواطنين.  لها، عالوة على الشفافية وا 

 الغذائ: وسبل عيش الفقراء الريفيين.وعبر األعضاء عن تقديرهم لصلة هذا البرنامج بتحسين األمن  -79

وشكر ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية الصندوق على تعاونه طويل األمد مع بالده، وأكد مجددا على  -81
 دعم الحكومة  لهذا البرنامج، وركز على مواءمته مع خطة التنمية الوطنية.

 المخرج: 
 ستقل عن مخرج أحاط المجلس علما بالتقرير الشفه: الذي عرضته إدارة الصندوق ومكتب التقييم الم

المناقشات الت: جرت ف: المشاورتين اللتين عقدهما المجلس التنفيذي بشأن برامج الفرص االستراتيجية 
. وتم تشاطر 2019يوليو/تموز  17و 9القطرية وتقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية يوم: 
-األولين المشاورتين. ويرد ف: الملحق فحوى هذا المخرج مع أعضاء المجلس التنفيذي الذين حضروا هات

 موجز عن التقرير الشفه: عن هاتين المشاورتين. باء
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ياسات بعض البلدان الت: ال تمتثل للحد وأشارت ممثلة الواليات المتحدة األمريكية إلى أنه، وعلى ضوء س -81
الواليات المتحدة األمريكية مقترحات المشروعات تعارض األدنى من المعايير الخاصة باالتجار بالبشر، 

 الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

  2019تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام  (ج )

 
يارات القطرية كفرص متاحة لفهم عمل الصندوق ومناقشة التقدم وأكد سعادة السفير بدر على قيمة الز  -82

 المحرز والتحديات مع الشركاء والمسؤولين الحكوميين.

وزارت المجموعة عشرة مواقع لمشروعات يمولها الصندوق، وشهدت بأم عينها أثر عمل الصندوق على  -83
قاء معال: السيد للصة الت: أتيحت سكان الريفيين, وعبر سعادة السفير عن تقدير المجموعة للفر الحياة 

رئيس الوزراء والموظفين الحكوميين رفيع: المستوى وفريق األمم المتحدة ف: البالد وممثل : الوكالتين 
األخرتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما. واعترف بالتزام الحكومة بتعزيز أدائها فيما يتعلق بالتطرق 

 للقضايا وحل المشكالت المحتملة.

ورحب الممثلون بزيادة التركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واقترحوا تعيين أخصائ: ف:  -84
التمايز بين الجنسين. كذلك اقترحوا الحد من الوقت الفاصل بين التوقيع على اتفاقيات التمويل واستهالل 

ع سوية التكنولوجيات ف: المشروعات، واستخدام التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: لرف
 المشروعات.

وأشار سعادة السفير إلى الحاجة إلى تعزيز شبكة الطرق الريفية لتحسين الوصول إلى المجتمعات ف:  -85
 المناطق النائية.

وانضم األعضاء إلى معال: السفير بدر ف: شكرهم لحكومة الكاميرون على هذه الزيارة القطرية الناجحة  -86
ف: تنظيم هذه  بوا بفرق الصندوق القطرية ف: البالد وف: المقر على عملهم الدؤو للغاية والمثمرة، وأشاد

 الزيارة.

 المخرج: 

  رحب المجلس التنفيذي بالتقرير الشفه: الذي ألقاه الممثل الدائم لمصر، سعادة السفير هشام محمد
، وللعرض بالشرائح (2019يوليو/تموز  26-20بدر عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي للكاميرون )

 الذي رافق هذا التقرير الشفه:.



EB 2019/127 

17 

 مقترحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها (د )

 
 آسيا والمحيط الهادي (1)

 بنغالديش: مشروع تحويل المشروعات الصغرى الريفية (أ )

الشعبية من أجل مشروع تحويل  ح تقديمه إلى جمهورية بنغالديشنظر المجلس التنفيذي ف: التمويل المقتر  -87
، مع اتفاقية التمويل المتفاوض EB 2019/127/R.23وارد ف: الوثيقة  والمشروعات الصغرى الريفية، كما ه

 بشأنها، وصادق على التمويل المقترح بالشروط الواردة ف: القرارين التاليين:

 33وف: المائة بشروط تيسيرية للغاية  67ة بنغالديش الشعبية قرضًا: أن يقدم الصندوق إلى جمهوري قـرر:
 وخمسين ألف يورو ةف: المائة بشروط مختلطة، تعادل قيمته واحد وسبعين مليونا وثمانمائ

دوالر أمريك:(،  80 000 000يورو(، أي ما يساوي تقريبا ثمانين مليون دوالر أمريك: ) 71 850 000) 
وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه وأن يخضع ألية شروط 

 الوثيقة.

 يوروأن يقدم الصندوق إلى جمهورية بنغالديش الشعبية منحة بقيمة تسعمئة ألف وقرر أيضا: 
وأن تخضع ألية دوالر أمريك:(،  1 000 000يورو(، أي ما يعادل تقريبا مليون دوالر أمريك: ) 900 000)
 روط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقةش

 

 األصول المستدامة لألسواق الزراعية واألعمال والتجارةمشروع كمبوديا:  (ب )

نظر المجلس التنفيذي ف: التمويل المقترح تقديمه إلى مملكة كمبوديا من أجل مشروع األصول المستدامة  -88
، مع اتفاقية التمويل EB 2019/127/R.24عية واألعمال والتجارة، كما هو وارد ف: الوثيقة لألسواق الزرا

 المتفاوض بشأنها، وصادق على التمويل بالشروط الواردة ف: القرارين التاليين:

مليونًا  وخمسينثالثة تعادل قيمته  تيسيرية للغايةقرضًا بشروط مملكة كمبوديا أن يقدم الصندوق إلى  قـرر:
على أن يخضع ألية شروط وأحكام ( دوالر أمريك: 53 186 000) دوالر أمريك:ألف  ومائة وستة وثمانين

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

دوالر أمريك: ألف  ومائت: مليونمنحة تعادل قيمتها أن يقدم الصندوق إلى مملكة كمبوديا  قـرر أيضا:
خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: ت( على أن دوالر أمريك: 1 200 000)

 .للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 أنغوال: برنامج تعزيز صمود أصحاب الحيازات الصغيرة  (أ )

 المخرج: 

  صادق المجلس التنفيذي على أحد عشر مقترحا لمشروعات. ويرد موجز عن المقترحات ومناقشات
 .EB2019/127/INF.10المجلس  التنفيذي لها ف: الوثيقة 
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أنغوال من أجل برنامج تعزيز صمود نظر المجلس التنفيذي ف: القرض المقترح تقديمه إلى جمهورية  -89
، وصادق على التمويل بالشروط EB 2019/127/R.27أصحاب الحيازات الصغيرة، كما هو وارد ف: الوثيقة 

أدناه، شريطة استكمال المفاوضات الخاصة باتفاقية التمويل قبل انعقاد دورة المجلس الواردة ف: القرار 
سيتم أثناء تلك الدورة توزيع نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض و . 2019القادمة ف: ديسمبر/كانون األول 

 بشأنها مع أية تغييرات معتبرة ف: الشروط المطروحة على المجلس ف: دورته الثامنة والعشرين بعد المائة.

سنة بما ف: ذلك فترة  23أجل سداده ، عاديةقرضًا بشروط  جمهورية أنغوالأن يقدم الصندوق إلى  قـرر:
 26 200 000) ستة وعشرين مليون ومائت: ألف يوروتعادل قيمته  ،سنوات وفوائده ثابتة 7مدتها سماح 
على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ( يورو

 ف: هذه الوثيقة

 إثيوبيا: مشروع صمود سبل العيش في األراضي المنخفضة  (ب )

إثيوبيا الديمقراطية االتحادية من أجل مشروع المقترح تقديمه إلى جمهورية  القرضنفيذي ف: نظر المجلس الت -91
، مع اتفاقية EB 2019/127/R.28وارد ف: الوثيقة  وصمود سبل العيش ف: األراض: المنخفضة، كما ه

 :التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق على التمويل المقترح بالشروط الواردة ف: القرار التال:

قيمته تعادل تيسيرية للغاية بشروط قرضًا  جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةأن يقدم الصندوق إلى  قـرر:
وحدة حقوق سحب  65 330 000)وحدة حقوق سحب خاصة ألف  خمسة وستين مليونا وثالثمائة وثالثين

 واألحكام الواردةللشروط أخرى تكون مطابقة على نحو أساس:  وأحكاميخضع ألية شروط  أنعلى خاصة( 
 .ف: هذه الوثيقة

 موزامبيق: مشروع الترويج لتربية األحياء المائية على نطاق صغير (ج )

 الترويجموزامبيق من أجل مشروع إلى جمهورية  ماالمقترح تقديمه القرض والمنحةنظر المجلس التنفيذي ف:  -91
، مع اتفاقية EB 2019/127/R.29قة ، كما ه: واردة ف: الوثيصغير نطاق على المائية األحياء لتربية

، وصادق على التمويل EB 2019/127/R.29/Sup.1كما ه: واردة ف: الوثيقة  ،التمويل المتفاوض بشأنها
 المقترح بالشروط الواردة ف: القرارين التاليين:

ين وستمائة بشروط تيسيرية للغاية قيمته ثمانية ماليقرضًا  موزامبيقأن يقدم الصندوق إلى جمهورية  قـرر:
يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة  على أن ،دوالر أمريك:( 8 600 000ألف دوالر أمريك: )

 .واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقةعلى نحو أساس: للشروط 

منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون قيمتها  موزامبيقإلى جمهورية أن يقدم الصندوق  أيضا: وقرر
خضع ألية تأن على دوالر أمريك:(،  34 400 000دوالر أمريك: )الثين مليون وأربعمائة ألف أربعة وث

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

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 سبل العيشو لسودان: برنامج الموارد الطبيعية المستدامة ا
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ظر المجلس التنفيذي ف: التمويل المقترح تقديمه إلى جمهورية السودان من أجل الموارد الطبيعية المستدامة ن -92
على  ،مليون يورو 11.3هذا البرنامج جزئيا بقرض بحدود  تمويلوسبل العيش. وعبر ممثل فرنسا عن قلقه 
بشأن بعض المشروعات اإلنمائية،  وعلى ضوء سياساتها لديون.ل الرغم من أن البالد تعان: من إجهاد عال  

 .عارضت ممثلة الواليات المتحدة األمريكية المقترح، وبالتال: لم تنضم إلى المجلس ف: دعمه للبرنامج

تعادل قيمته أحد عشر مليونًا تيسيرية للغاية أن يقدم الصندوق إلى جمهورية السودان قرضًا بشروط  قـرر:
ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو على أن يخضع يورو(،  11 300 000ومائة ألف يورو )

 .أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة

أن يقد م الصندوق إلى جمهورية السودان ِمنحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون تعادل  قرر أيضًا:
على أن تخضع ألية شروط وأحكام  ،يورو( 45 200 000وأربعين مليونًا ومائت: ألف يورو ) خمسقيمتها 

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

زيادة مساهمة أنغوال ف: التجديد الحادي عشر ل، أعلمت ممثلة أنغوال المجلس بقرار بالدها اوخالل مداخلته -93
ك:. وقالت بأن أنغوال تأمل أن تشجع ماليين دوالر أمري 4مليون دوالر أمريك: إلى  2لموارد الصندوق من 

هذه المساهمة البلدان األخرى النامية والمتقدمة على زيادة مساهماتها اعترافا بكفاءة الصندوق وشفافيته 
 وفعاليته ف: تحقيق أهدافه.

 الوسطىو  الغربيةأفريقيا  (4)

قاليم في الجنوب الغربي، في أ بوركينا فاسو: مشروع دعم تعزيز سالسل القيمة الزراعية (أ )
  أوت باسيين وكاسكيدزوبوكلي دو موهون

نظر المجلس التنفيذي ف: التمويل المقترح تقديمه إلى بوركينا فاسو من أجل مشروع دعم تعزيز سالسل  -94
، وصادق على التمويل المقترح بالشروط EB 2019/127/R.31كما هو وارد ف: الوثيقة القيمة الزراعية، 

 الواردة ف: القرارين التاليين:

واحد وخمسين مليون تعادل قيمته تيسيرية للغاية قرضًا بشروط بوركينا فاسو أن يقدم الصندوق إلى  قـرر:
ومنحة من مبادرة المنحة الخضراء تعادل قيمتها ثمانمائة وتسعين يورو(،  51 400 000وأربعمائة ألف يورو )

ف: المنطقة الجنوبية الغربية  يورو( من أجل مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية 890 000ألف يورو )
باسان وكاسكاد وبوكل دو موهون، على أن يخضعا ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة -ومناطق أو

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

نية ماليين أن يقدم الصندوق إلى بوركينا فاسو قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ثما :قرر أيضاً 
يورو( من أجل المشاركة ف: تمويل مشروع إدارة وتنمية سهل ليرابا،  8 220 000ومئتين وعشرين ألف يورو )

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

تمديد  – الزراعية الرعوية للشباببرنامج تشجيع المشروعات  -الكاميرون: مذكرة الرئيس  (ب )
 للحد األقصى للتوقيع على تعديل اتفاقية التمويل
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 –لمدة ثالثة أشهر الحد األقصى للتوقيع على تعديل اتفاقية التمويل على تمديد المجلس التنفيذي  صادق -95
الزراعية األصلية لتوفير تمويل إضاف: لبرنامج تشجيع المشروعات – 2019ديسمبر/كانون األول  16إلى 

 .EB 2019/127/R.4 الرعوية للشباب ف: جمهورية الكاميرون، كما ه: واردة ف: الوثيقة

عادة تنشيطأصحاب الحيازات الصغيرة  تحويل زراعةليبريا: مشروع  (ج )  األعمال الزراعية  وا 

ة تحويل زراعمن أجل مشروع  جمهورية ليبيريانظر المجلس التنفيذي ف: التمويل المقترح تقديمه إلى  -96
عادة تنشيط األعمال كما هو وارد ف: الوثيقة الزراعية،  أصحاب الحيازات الصغيرة وا 

EB 2019/127/R.32::وصادق على التمويل المقترح بالشروط الواردة ف: القرار التال ، 

قيمته ستة عشر مليونا وسبعمائة وتسعين ألف دوالر قرضًا  ليبرياأن يقدم الصندوق إلى جمهورية : قـرر
دوالر أمريك:( ومنحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون قيمتها ستة ماليين  16 790 000: )أمريك

ألية شروط وأحكام  اأن يخضععلى  ،دوالر أمريك:( 6 210 000دوالر أمريك: ) ومائتين وعشرة آالف
 أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة

 تعزيز صمود المجتمعات الريفية ألغراض األمن الغذائي والتغذوي  عمشرو النيجر:  (د )

صمود من أجل مشروع تعزيز  جمهورية النيجرنظر المجلس التنفيذي ف: التمويل المقترح تقديمه إلى  -97
كما هو وارد ف: الوثيقة ، المجتمعات الريفية ألغراض األمن الغذائ: والتغذوي

EB 2019/127/R.33 + Corr.1 على التمويل المقترح بالشروط الواردة ف: القرار التال::، وصادق 

ست وخمسين مليونًا تعادل قيمته تيسيرية للغاية قرضًا بشروط جمهورية النيجر : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
ِمنحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون تعادل قيمتها و  ،يورو( 56 700 000يورو ) وسبعمائة ألف

ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على أن يخضع ، يورو( 21 000 000يورو ) ليونواحد وعشرين م
 على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة

 دعم بزوغ رّواد األعمال الريفيين الشباب مشروع السنغال: (ه )

بزوغ رّواد  دعمشروع من أجل م جمهورية السنغالنظر المجلس التنفيذي ف: التمويل المقترح تقديمه إلى  -98
، وصادق EB 2019/127/R.34 + Add.1 + Sup.1كما هو وارد ف: الوثيقة ، األعمال الريفيين الشباب

 على التمويل المقترح بالشروط الواردة ف: القرار التال::

 خمسة وأربعين_قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته  جمهورية السنغالقـرر: أن يقدم الصندوق إلى 
دوالر  000 900 51يورو، أي ما يعادل  000 855 45) وخمس وخمسين ألف يورو ةمليونا وثمانمائ

(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام أمريك:
 .الواردة ف: هذه الوثيقة
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 ادثة مع رؤساء المراكز اإلقليميةمح -أصوات من الميدان (ه )

 
لتقاسم خبراتهم، وتحدياتهم،  ياونديوة رؤساء المراكز الت: توجد مقارها ف: القاهرة، وهانوي، و تمت دع -99

ودروسهم المستفادة. وأشار رؤساء المراكز الثالثة إلى أن حضور الموظفين ف: البلدان واألقاليم قد زاد 
. وعالوة على ذلك، يل:التشغ هتميز بشكل كبير من إبراز صورة الصندوق، وقدرته على التنفيذ، وتحسين 

جهود الصندوق فيما يتعلق بإصالح األمم المتحدة من خالل تعاون  ف: إيجاب: الالمركزية بشكل تسهم
 وتآزر أفضل بين الوكاالت.

كما أشاروا إلى أن زيادة الطلب على االنخراط مع الشركاء، والمشاركة ف: المناقشات، والمساهمة ف:  -111
ض تحديات. فالموارد المحدودة من حيث عدد الموظفين والميزانية تعن: أن المبادرات ورعاية األحداث تفر 

بالنسبة  أهمية األكثر القضايا على التركيز علىبقاء لإل للغاية ينانتقائي واكوني أنعلى رؤساء المراكز 
 للصندوق. وذكر رئيس مركز القاهرة أن موظف: الوكاالت الت: توجد مقارها ف: روما يقومون، على أساس

 يعمل األمر هذا أن وذكرف: االجتماعات المشتركة،  تناوب:تجريب:، بتمثيل بعضهم البعض على أساس 
 .جيد بشكل

وأبلغ رئيس مركز هانوي المجلس بأن انتداب الموظفين التقنيين، بمن فيهم خبراء البيئة وتغير المناخ قد  -111
، كان الطلب على ياوندي. وف: حالة حّسن من قدرة المركز على االستجابة للقضايا بشكل أكثر فعالية

 الخبرات أكبر بكثير من القدرة الحالية. واعترفت اإلدارة بأن هذه قضية حاسمة والتزمت بمعالجتها.

ورحب أعضاء المجلس بهذه الفرصة لالنخراط مع رؤساء المراكز، وعبروا عن استعدادهم لمعالجة القضايا  -112
هم المحادثة على تقييم تجربة الالمركزية ف: الصندوق، ودعم موظف: الصندوق ف: عملهم. وقد ساعدت

 وتحديد المجاالت الت: تحتاج للتحسين.

 المسائل المالية –من جدول األعمال  9البند 
 رئيس لجنة مراجعة الحسابات اتقرير  (أ )

 ابات الثالث والخمسون بعد المائةاجتماع لجنة مراجعة الحس (1)

 لخمسون بعد المائةوا الرابعاجتماع لجنة مراجعة الحسابات  (2)

 المخرجات: 
 ة عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالالمركزية، استمع المجلس التنفيذي إلى مدراء المراكز شبه اإلقليمي

 بما ف: ذلك التحديات الت: تمت مواجهتها والدروس المستفادة.

  أبلغت اإلدارة األعضاء بأن الحوار سيستمر ف: الدورة القادمة للمجلس مع رؤساء المراكز اإلقليمية
 من أقاليم أخرى، بناء على المناقشات مع منسق: القوائم.
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رئيس لجنة مراجعة الحسابات المجلس بالمناقشات الت: دارت ف: االجتماعين، ودعا األعضاء للرجوع أحاط  -113
، المتاحة لهم بموجب خطة عمل الشفافية. كما أنه شجع األعضاء على الداخلية المراجعة تقاريرإلى 

نظرا إلى أن اجتماعات اللجنة سوف تستفيد بشكل المشاركة كمراقبين ف: اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات 
 كبير من أوسع مشاركة ممكنة.

اختصاصات اللجنة ونظامها من  7-2وأبلغ رئيس اللجنة المجلس بأنه استنادا إلى الحكم الوارد ف: الفقرة  -114
 ليست ذهه الخبراء مشورةالداخل:، يمكن التماس المشورة من خبراء لمساعدة اللجنة ف: أداء مسؤولياتها. و 

وعملية توريد هذه الخبرة جارية ويتوقع أن تستكمل بحلول . القصوى الضرورة عند إال تستخدم وال ملزمة
 .2019أكتوبر/تشرين األول 

طار القدرة على تحمل الديون، وسياسة  -115 كما قدم رئيس اللجنة تقارير منفصلة عن استعراض الميزانية، وا 
 كفاية رأس المال.

 ة على تحمل الديونتحديث عن إطار القدر  (ب )

 

رحب المجلس التنفيذي باقتراح إصالح إطار القدرة على تحمل الديون، وال سيما الخيار ألف، وأحاط علما  -116
على  الجديدة الموافقات ف: مستدامال غير تجاهبالقضايا الرئيسية الت: توجب إصالح اآللية، أال وه: اال

عن  كاملال التعويض االفتقار إلى بسببلقروض والمنح نامج ابر ل المستقبل ف: المحتمل قليصوالت لمنح،ا
 خرائط رسم ف: المتمثل الصعب والسياق ،إطار القدرة على تحمل الديون الت: توفر بموجب السابقة منحال

. كما أحاط األعضاء علما بالهدف ةير ييست بشروط تمويل إلى تحتاج الت: البلدان ف: الدين إجهاد التجاهات
دينة الم الفقيرة دعم الدول األعضاء للبلدان بين للتنبؤ قابلية أكثر رابطأال وهو خلق  الرئيس: لإلصالح،

 وقدرة الصندوق على توفير التمويل لهذه البلدان بصورة مستدامة.

 المخرج: 

 الذي قدمه رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعيها  حاط المجلس التنفيذي علما بالتقرير الشفه:أ
الثالث والخمسين بعد المائة، والرابع والخمسين بعد المائة، واستعرض تقرير رئيس اللجنة، كما هو وارد 

 .EB 2019/127/R.36والوثيقة  EB 2019/127/R.35ف: الوثيقة 

 :اتالمخرج 

 عرض المجلس التنفيذي إصالح إطار القدرة على تحمل الديون كما هو وارد ف: الوثيقة ستا
EB 2019/127/R.37  .وتصويبها 

  كما ستستعرض اإلدارة أيضا اإلصالح المقترح ف: ضوء تعليقات المجلس وتقدم اقتراحا منقحا
 .2019للموافقة عليه ف: ديسمبر/كانون األول 

 2019ية حول إطار القدرة على التمويل ف: نوفمبر/تشرين الثان: من المخطط عقد ندوة غير رسم. 
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رئيس لجنة مراجعة الحسابات على أن اللجنة قد استعرضت الوثيقة. وأشار إلى التقدم الذي أحرز وأكد  -117
دعم اللجنة للنهج الحال: وتقديرها لجهود اإلدارة لتجنب إنشاء أدوات ملزمة قانونيا بشأن اإلصالح وعبر عن 

يجاد حسابات أمانة خاصة على السواء.  وا 

وبوجه عام، دعم األعضاء التمويل المسبق للموافقات المستقبلية إلطار القدرة على تحمل الديون، ومنح    -118
استنادا إلى  الديون إلجهاد متوسط خطر من تعان: الت: "الصفراء لبلدانل" للغاية التيسيرية فائقة قروض
 الدول على ينطبق كما للغاية، ةير ييست بشروط قروض ذلك بدال من أو، التفاصيل دقيقة التقسيماتمعيار 
وسالمة المبادئ الت: تستند إليها اآللية. كما كان من  المالية الجدوى. كما أكدوا على أهمية ضمان الصغيرة

 ف: المائة. 100أن "بلدان الضوء األحمر" ستستمر ف: تلق: التمويل بالمنح بنسبة  الهام ضمان

طلب المجلس توضيحا بشأن أثر اإلصالح على مخصصات البلدان، وال سيما على معادلة نظام تخصيص  -119
قة؛ الموارد على أساس األداء؛ وعلى الحد األدنى للمستوى المستهدف لتجديد الموارد كما تم وصفه ف: الوثي

وعلى عملية التصنيف االئتمان: المحتمل. وأوضحت اإلدارة أنه ال ي تصور حدوث أي تغيير كبير على 
معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وأنه متى تم تخصيص حصة منح إطار القدرة على 

عادلة نظام تحمل الديون الت: يمكن للصندوق أن يتحملها، سيتم تخصيص المبلغ المتبق: من خالل م
تخصيص الموارد على أساس األداء. وبشأن "الحد األدنى للمستوى المستهدف لتجديد الموارد"، أشارت 
اإلدارة أن ذلك قد تعاد تسميته "مستوى المساهمة المستهدف"، لك: يعكس بشكل أفضل النية الكامنة، أال 

على تحمل الديون، وف: النهاية  وه: االتفاق على مستوى مساهمة يساعد على تحديد حصة إطار القدرة
مستوى برنامج القروض والمنح. وتحقيقا لهذه الغاية، ستعرض اإلدارة إطارا للقدرة على التمويل على هيئة 

. المطلوبة والسيناريوهات الترابطأوجه  وفرالمشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموارد الصندوق ي
اإلدارة أنه ف: حال تعذر الوصول إلى اتفاق بشأن إطار القدرة  وبشأن جانب التصنيف االئتمان:، أوضحت

 .االئتمان لتصنيف رسم: تقييم جراءإل على تحمل الديون، فلن يعّرض الصندوق سمعته للخطر بالخضوع

وقّدرت اإلدارة دعم المجلس للخيار ألف. وطلب األعضاء الدعم لك: يتمكنوا من شرح اإلصالح بشكل  -111
المطلوب للموافقة عليه ف: ديسمبر/كانون األول  تأييدأجل الحصول على ال أفضل ف: عواصمهم من

2019. 

 كفاية رأس المال طارإ (ج )

 

 المخرجات: 
  استعرض المجلس التنفيذي سياسة كفاية رأس المال كما ه: واردة ف: الوثيقة

EB 2019/127/R.38الت: تم تلقيها،  ةالراجع تغذية. وسيتم تنقيح السياسة إلدماج التعليقات وال
  .2019 األول كانون/ديسمبرللموافقة عليها ف: وعرضها على المجلس التنفيذي 

 .:تم التخطيط لعقد ندوة غير رسمية حول هذا الموضوع ف: نوفمبر/تشرين الثان 
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لّخص رئيس لجنة مراجعة الحسابات المناقشات الت: دارت حول سياسة كفاية رأس المال ف: االجتماع  -111
مع أفضل الممارسات ف: المؤسسات  الرابع والخمسين بعد المائة للجنة. وقد رحبت اللجنة بالسياسة وتواؤمها

 المالية الدولية.

ف: إنشاء نظام إدارة للمخاطر  أساسيا عنصرا باعتبارها السياسةب ت القائمة ألف، ف: بيان مشترك،عترفا -112
 المالية المخاطر وقياس أفضل بشكل المال رأس احتياجاتب محسن وأكثر تقدما يسمح للصندوق بالتنبؤ

 .فعالشكل ب المالية وغير

، ف: بيان مشترك، بالسياسة وأثرها الفعال على تعزيز ثقافة تتعلق بالمخاطر 1-ورحبت القائمة الفرعية جيم -113
إلى فترة  االثن: عشر شهرا المقترحة من  1-بين الدول األعضاء ف: الصندوق. كما تطلعت القائمة جيم

 قبل اإلدارة لدراسة نتائج تنفيذ السياسة.

 للمخاطرارة على صقل المنهجية بقدر اإلمكان؛ وحساب رسوم رأس المال وشجع المجلس التنفيذي اإلد -114
جراء ،للمقترض االئتمان مخاطر لحساب داخل:ال ئتمان:اال تصنيفلل منهجية بناءو  التشغيلية؛  اختبار وا 

 معاملة عن الناشئة االئتمان تعزيز مخاطر رسوم قضية االعتبار ف: خذاألو  النموذج؛ هذا لمثل إجهاد
 .المفضل الدائن

وردا على تساؤالت حول الروابط المحتملة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وحول اختبار  -115
، أكدت اإلدارة أن تخصيص المحتمل المال رأساحتياط:  وقياس توليداإلجهاد وكيفية إجرائه؛ وحول 

ارات اإلجهاد ستكون بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وأوضحت أن اختب مدفوعا سيظلالموارد 
ف: المائة، وسوف ت بلغ اإلدارة  10ة. وسيطبق احتياط: بنسبة الدوري لالتجاهاتشاملة لألحداث المعاكسة 

 المجلس عن استخدامه، حسب االقتضاء.

 سياسة كفاية رأس المال، وشجعوا اإلدارة على القيام بما يل::ب النهوضوهنأ األعضاء الصندوق على  -116

 ؛  الخاص القطاع إلقراض التخطيط مع تآكلها عدم من للتأكد كثب عن مالال رأس قاعدة رصد 

 ؛ العملة خسائر لتجنب الصرف راعأس اتتقلب مسألة دراسة 

 تقدير وتبرير حدود وعتبات المخاطر؛ 

  مرجعيا. قياسها كيفيةتوفير المزيد من التفاصيل عن األرقام المقدمة وعن 

ت أنه سيتم إبالغ المجلس بأحدث المستجدات على أساس فصل: وشكرت اإلدارة المجلس على الدعم وأكد -117
 أو نصف سنوي.
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 الداخلية الرقابةإطار  (د )

 

لّخص رئيس لجنة مراجعة الحسابات المناقشات الت: دارت حول إطار الرقابة الداخلية ف: االجتماع الرابع  -118
حت أنه سيعاد تقييمه وفقا والخمسين بعد المائة للجنة. وكانت اللجنة قد أوصت باعتماد اإلطار، وأوض

الحتياجات الصندوق عند الضرورة، مع األخذ بعين االعتبار اآلراء الت: يعبر عنها المقيمون الخارجيون، 
 و/أو بعد تقييم النتائج المحققة ف: مجال التخفيف من المخاطر.

لمقر والمكاتب القطرية وسلط أحد األعضاء الضوء على الحاجة إلى تنفيذ إطار الرقابة الداخلية ف: كل من ا -119
 رقابةللصندوق، وأصّر على أن اإلعفاءات للمكاتب القطرية للصندوق ينبغ: أن تكون نادرة وأن تخضع ل

. وباإلضافة صارمة. وشرحت اإلدارة بأن اإلعفاءات ستكون محدودة ألنها ستخضع لسبعة معايير مشددة
 نح أي إعفاءات.قبل م الكامنة المخاطر وفحصإلى ذلك، سيتم زيادة الرصد 

وشدد أحد األعضاء على أن خطوط الدفاع الثالثة ف: إطار الرقابة الداخلية، واالتصاالت بينها سوف تزيد  -121
الثقة بين الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين. وف: هذا الصدد، أكدت اإلدارة للمجلس أن 

 .والشفافية يدالرش تسييرال من بروحاالتصاالت بين خطوط الدفاع سيتم تيسيرها 

 التسيير –من جدول األعمال  10البند 
 مجلس المحافظين (أ )

 الصندوق محافظيمسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة واألربعين لمجلس  (1)

 المخرج:

  جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة واألربعين لمجلس وافق المجلس التنفيذي على تقديم مسودة
 .EB 2019/127/R.40اردة ف: الوثيقة الصندوق، كما ه: و  محافظ:

 إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق (2)
 المخرج:

  استعرض المجلس الوثيقة المتعلقة بإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموارد
رة الثالثة واألربعين الصندوق، ووافق على رفعها، مع مشروع القرار الذي تتضمنه، إلى الدو 

 لمجلس المحافظين.

 المخرج:

  ومبادئها، كما هو وارد ف: الوثيقة وافق المجلس التنفيذي على إطار الرقابة الداخلية
EB 2019/127/R.39 ،:الداخلية الضوابط وتعزيزرصد، و  ،تنفيذ ف: راالستمرا من اإلدارة تمكين وبالتال 

 ف: سائر الصندوق، وال سيما ف: ضوء الجهود المعززة لعملية الالمركزية.
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 لموارد عشر الثان: بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة رئيستضمنت الوثيقة ضميمتين، تقرير لجنة اختيار  -121
 .المفضل للمرشحالبارزة  ، والمالمحالصندوق

ة ف: يونيو/حزيران وفيما يتعلق بمواعيد دورات هيئة المشاورات، طلب أحد األعضاء تغييرا للتواريخ المقترح -122
 . وسوف تتحرى اإلدارة بدائل محتملة وتبلغ األعضاء باالقتراح الجديد.2020

وأحاط المجلس علما بأنه يتم التخطيط الجتماع سابق للمشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموارد  -123
ة إلى المجلس نوفمبر/تشرين الثان: لمناقشة جدول األعمال. وسوف ت رسل قريبا دعو  26الصندوق ف: 

 لحضور هذا االجتماع.

 تحديث عن مسودة مقترح لنظام للتصويت اآللي (3)

أحاط المجلس علما بالتحديث الشفه: والخطوات التالية، وال سيما أنه سيتم عقد اجتماع تقن: ثان  مع  -124
المجلس ف: نوفمبر/تشرين الثان: لعرض نتيجة العطاء المطروح حاليا، وتحليل للوفورات الت: يمكن 

 تحقيقها، كما تم طلبه ف: االجتماع التقن: األول ف: يوليو/تموز.

 تقرير مرحلي –من جدول األعمال  11البند 
تقرير عن مشاورة المجلس التنفيذي حول تحديث بشأن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة 

 ي لهالمنع حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصد

 

 واالعتداء ،واالستغاللع رض على المجلس التنفيذي شريط فيديو عن حملة الصندوق لمكافحة التحرش،  -125
ّور ف: يونيو/حزيران  الجنس: . وأ بلغ المجلس بأنه تمت إتاحة شريط الفيديو على موقع الصندوق 2019ص 

 على شبكة اإلنترنت.

دعوة طرف خارج: إلجراء استعراض متعمق لثقافة وف: بيان مشترك، شجعت القائمة ألف اإلدارة على  -126
مكان العمل ف: الصندوق وبيئته األخالقية لمعالجة جميع أشكال االعتداء، والتحرش، والتمييز. وأبلغت 

شمل أسئلة عن األخالقيات، والتحرش،  2018ف: عام  للموظفين عالم:اإلدارة المجلس بأنه تم إحراء مسح 
نس:. وكجزء من التعاون بين وكاالت األمم المتحدة الت: توجد مقارها ف: روما، واالستغالل، واالعتداء الج

 وكما اقترح المجلس، ستتابع اإلدارة المسح الذي أجراه مؤخرا برنامج األغذية العالم:.

 :اتالمخرج 

  :يوليو/تموز )الواردة ف:  17أحاط المجلس التنفيذي علما بموجز المشاورة الت: تمت حول هذا الموضوع ف
التوعية الت: قامت بها اإلدارة، والنهج االستباق: الذي اتخذته  الجزء ألف من الملحق األول(، وأشاد بحملة

 بشأن هذه القضية. 

  كما استعرض المجلس أيضا التقرير كما هو وارد ف: الوثيقةEB 2019/127/R.42. 

  2020ستواصل اإلدارة الجهود ف: هذا المجال، بما ف: ذلك من خالل إجراء مسح متعمق ف: أوائل عام. 

 مع المجلس. 2020أيضا خطة عمل لعام  دارةكما ستتقاسم اإل 
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 وردا على أسئلة، قدمت اإلدارة المعلومات التالية: -127

 باإلضافة  التدريب ؛ ورصدالوع: وزيادة بتدريلل إلزامية دورات توفيريقوم مكتب الشؤون األخالقية ب
 ان.مستمر  المعلومات تجديد تدريب دوراتل االمتثال إلى

  لتحديات الالمركزية، يتعاون مكتب الشؤون األخالقية وشعبة تكنولوجيا ومن أجل التصدي
المعلومات واالتصاالت على إنشاء أداة لمجتمع جهات االتصال ف: الصندوق المعنية بقضايا 
االستغالل واالعتداء الجنسيين ف: األقاليم المختلفة حيث توجد عمليات الصندوق للسماح لجهات 

 أساس سري. االتصال من التواصل على

  تنفيذ بدءيتعاون مكتب الشؤون األخالقية ودائرة إدارة البرامج بشأن لموظف:دورات تدريبية 
ات، تتضمن عناصر تتعلق باالستغالل واالعتداء المشروع التوريد ف: على اتالمشروع

  عطاءات. ال وثائقو  الذاتية التصريحاتالجنسيين/التحرش الجنس: ف: 

 الموحدة المتحدة األمم بيانات قاعدةالنضمام إلى مشروع الصندوق أيضا ف: طور ا ClearCheck ،
  .العمل خطة ف: صورالمت النحو على

  ف: برامج الفرص االستراتيجية  والمناخ: والبيئ: االجتماع: التقدير إجراءاتلقد غطى تحليل
على نوع الجنس. القطرية كال من االستغالل واالعتداء الجنسيين/التحرش الجنس:، والعنف القائم 

ف: المشروعات أثناء  والمناخ: والبيئ: االجتماع: التقدير جراءاتويجري استعراض لالمتثال إل
 مرحلة التصميم.

، والحقا مع مكتب األمين العام لألمم المتحدة. 2020وسوف تتقاسم اإلدارة مع المجلس خطة العمل لعام  -128
 العمل خطة ف: دة والمؤسسات المالية الدولية األخرىأفضل الممارسات ف: منظمات األمم المتح دمجوسيتم 

 .هذه

 مسائل أخرى –من جدول األعمال  12البند 
انتخاب ممثلين لمجلس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الصندوق الدولي للتنمية  (أ )

 الزراعية

Rajenderانتخب المجلس التنفيذي الدكتور  -129 Bommakanti يم( كعضو، والسيدة )الهند، القائمة ج
Satu Lassila  )فنلندا، القائمة ألف(، والدكتور محمد الغامدي )المملكة العربية السعودية، القائمة باء(

كعضوين مناوبين لتمثيل مجلس المحافظين ف: لجنة المعاشات التقاعدية لموظف: الصندوق الدول: للتنمية 
 .2022أيلول سبتمبر/ 30الزراعية، لفترة ثالث سنوات تنته: ف: 

 طلب وضعية مراقب (ب )

 المخرج:

 لحضور  الحيوان لصحة العالمية لمنظمةوافق المجلس التنفيذي على التوصية الخاصة بدعوة ا
ف:  عليها المنصوص المعايير االقتراح دورات مجلس المحافظين بصفة مراقب. وقد استوفى
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 .EB87/31/R.57من الوثيقة  9و 8الفقرتين 

 مؤسسة بيل وميليندا غيتستكميلية من قبول أموال مقترح ل (ج )

واستكمال  صالحية التفاوض علىبرئيس الصندوق وافق المجلس التنفيذي على المقترح، مفوضا بذلك  -131
اتفاقية لقبول أموال تكميلية من مؤسسة بيل وميليندا غيتس لدعم جهود الصندوق للنهوض بالتنمية الريفية 

 .EB2019/127/R.45المستدامة والشمولية، وفقا للوثيقة 

 قبول أموال تكميلية من حكومة أستراليا (د )

دوالر أسترال:،  200 000وافق المجلس التنفيذي على قبول أموال تكميلية من حكومة أستراليا بما يصل إلى  -131
واستكمال  صالحية التفاوض علىبرئيس الصندوق ، وفّوض EB2019/127/R.46كما هو وارد ف: الوثيقة 

 لصندوق وحكومة أستراليا وفقا لألحكام الواردة ف: ملحق الوثيقة.خطاب اتفاق بين ا

 بيان موجز للعلم من البرازيل (ه )

 :اتالمخرج

  للنظر فيها ف: دورة  –أحاط المجلس علما بالمقترحات الت: تقاسمها ممثل البرازيل مع المجلس
( 2؛ )الوطنية وند( اإلقراض مباشرة للحكومات 1والقاضية بالسماح للصندوق بما يل:: ) –قادمة 

 ةقطريال ملكيةال وتعزيز القروض على الطلب لتحفيزاإلقراض مباشرة للمصارف اإلنمائية الوطنية 
 ومن المحتمل ف: بلدان أخرى.  لعمليات الصندوق ف: البرازيل

  عّبر األعضاء عن تقديرهم للمقترحات، ولكنهم أشاروا إلى الحاجة للتشاور مع عواصم بالدهم
بأن تقدم ورقة مناقشة ف: الدورة األولى من عام  اإلدارة اقتراح. واتفق األعضاء مع بشأن المسألة

. وط لب من اإلدارة إدراج معلومات عن الممارسات ف: المؤسسات المالية الدولية األخرى، 2020
واألثر المحتمل على التصنيف االئتمان:، والتبعات بالنسبة للدول األعضاء الت: ليس لديها 

 ئتمان:.تصنيف ا

وذكر ممثل البرازيل بأن المناقشات الت: دارت خالل الدورة قد أظهرت بالفعل الحاجة إلى الذهاب إلى ما  -132
 ، والنظر ف: توسيع نطاق تمويل الصندوق.كالمعتاد العملهو أبعد من 

ين قّدما معا، ين -133 بغ: أن ينظر وباإلشارة إلى مقترحات بالده، شدد الممثل على أنه على الرغم من أن المقترح 
إليهما بشكل منفصل عن بعضهما البعض. أوال، الروابط بين الصندوق والحكومات دون الوطنية يمكن أن 
تحفز الطلب وتعزز ملكيتها للمشروعات. ثانيا، وفيما يتعلق بالمصارف اإلنمائية الوطنية، ترى البرازيل هذا 

، وزيادة الجهود المشتركة مع المؤسسات المالية كطريقة لتعزيز التمويل المشترك، واستقطاب موارد للصندوق
 األخرى، مما ينتج عنه عمليات أكثر قوة وأثرا.
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 اختتام الدورة

، وّدع رئيس الصندوق ممثل إيطاليا ف: المجلس التنفيذي ورئيس لجنة مراجعة الختامية همالحظاتقبل إلقاء  -134
، اللذين حضرا CorneliaRichterلسيدة ، ونائبة رئيس الصندوق، اAlbertoCogliatiالحسابات، السيد 

 العال: قد لقيت عبارات رئيس الصندوق الت: حملت التقديرو آخر دورة من دورات المجلس بالنسبة لهما. 
 صدى لدى جميع أعضاء المجلس. المستقبلية لمساعيهموأفضل التمنيات 

موضوعية وهامة، والموظفين ، والت: غطت مسائل جدا مثمرةال وشكر رئيس الصندوق المجلس على الدورة -135
بشكل عام على عملهم الدؤوب والتزامهم. وسوف ينشر البيان الختام: لرئيس الصندوق على المنصة 

 .EB2019/127/INF.9التفاعلية للدول األعضاء ف: الصندوق ف: الوقت المناسب كالوثيقة 

 .خالتادملل دقائق خمس مدتها زمنية فترة المجلس بجرّ خالل الدورة،  مالحظة:
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مشاورة حول تحديث بشأن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة  -ألف
 التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها أعماللمنع 

 أعمال لمنع المتحدة األمم الستراتيجية التطرق ف: الصندوق نهج بشأن تحديث، قدم 2019يوليو/تموز  17ف:  -1
. وشكر األعضاء اإلدارة على الجهود المبذولة ف: لها والتصدي الجنسيين واالعتداء واالستغالل لجنس:ا التحرش

 هذا الشأن وعبروا عن دعمهم لإلجراءات الجارية لتعزيز سياسة الصندوق ف: عدم التسامح إطالقا. 

ف:  لها والتصدي الجنسيين واالعتداء واالستغالل الجنس:، التحرش أعمال منع بشأن الصندوق سياسةومنذ نشر  -2
 واالستغالل الجنس:، التحرشمن الموظفين والشركاء من التوعية بقضايا  1 000، استفاد أكثر من 2018عام 

يونيو/حزيران وتحت قيادة مكتب الشؤون األخالقية  1. وما زالت جهود الوقاية جارية، وف: الجنسيين واالعتداء
 واالعتداء واالستغالل الجنس:، التحرش، أطلق الصندوق حملة تتعلق بوبالتعاون مع الش عب والوحدات األخرى

الذي شارك فيه رئيس الصندوق،  –بعنوان "ارفعوا الصوت، بّلغوا، ساعدوا". وع رض شريط فيديو الحملة  الجنسيين
 أثناء المشاورة. –ونائبة الرئيس، وموظفون من الصندوق 

. وشمل الجنسيين واالعتداء االستغاللجهود األمم المتحدة لمنع وتم توفير معلومات عن مشاركة الصندوق ف:  -3
 واالعتداء الستغاللحول تحسين تصدي األمم المتحدة ل الخاص المنسق مكتبذلك إرسال تحديثات منتظمة إلى 

 نسيقالمعن: بالت التنفيذيين الرؤساء لمجلس التابعة الجنس: بالتحرش المعنية العمل فرقة؛ والمشاركة ف: الجنسيين
 الدائمة للجنةبشأن تعزيز المساءلة واإلدماج التابع  بالنتائج المعن: الفريق ، وف:المتحدة األمم منظومة ف:

 ؛ والتعاون مع وكاالت األمم المتحدة الت: توجد مقارها ف: روما.الوكاالت بين المشتركة

 واالعتداء الجنس:، واالستغالل جنس:،ال التحرشوأحاط المجلس علما باإلجراءات المتخذة لتعميم تقييمات مخاطر  -4
 التحرشين ف: عمليات الصندوق، وأعمال التوعية الجارية على المستوى الميدان: بقضايا الجنسي
ف:  الجنسيين واالعتداء باالستغالل معنية اتصال جهاتين، مثل تعيين الجنسي واالعتداء االستغالل/الجنس:

من قبل مكتب الشؤون  وتدريبهم االتصال جهات تعيين تمندوق. وقد المكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية للص
األخالقية لتيسير اإلبالغ، وبالتشاور مع مكتب الشؤون األخالقية االتصال مع منظمات األمم المتحدة األخرى ف: 

 .الجنسيين واالعتداء باالستغاللالميدان بشأن المبادرات المتعلقة 

 االستغالل/الجنس: التحرشالمجلس التنفيذي عن جميع االدعاءات المتعلقة ب وبما يتماشى مع التزامها بإبالغ -5
غالق ادعاء الجنسي واالعتداء ين، أبلغت اإلدارة األعضاء بأنه منذ التحديث المقدم ف: دورة مايو/أيار، تم تلق: وا 
غ الحكومة ، بينما ف: حالة ادعاء آخر، تم إبالخارجية اأطراف شملبخصوص تحرش جنس: ي الهوية مجهول

 المعنية الت: اتخذت إجراء وفقا لذلك.  

وه: حاليا قيد التحقيق. وبهدف تعزيز ثقافة المساءلة،  الجنس: التحرشكما تم تلق: ادعاءات أخرى تتعلق ب -6
شجعت الدول األعضاء اإلدارة على مواصلة رصد جهود الوقاية واالستجابة، بما ف: ذلك من خالل مسوحات 

 استخدام سوءين، وأي أشكال أخرى للتحرش، والتمييز، و الجنسي واالعتداء االستغالل/الجنس: التحرشبشأن 
 ة.السلط
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موجز التقرير الشفهي عن نتيجة المشاورات بشأن برامج الفرص االستراتيجية  -باء
  المتصلة بها القطرية والبرامج االستراتيجياتالقطرية وتقييمات 

. والغرض من المشاورات 2019يوليو/تموز  17و 9الستراتيجية القطرية ف: انعقدت المشاورات بشأن برامج الفرص ا -7
تاحــة  وموضـوعية ثــراء أكثـر محادثــةهـو الســماح لألعضـاء بــإجراء  ممــا هــو ممكـن خــالل دورات المجلـس العاديــة، وا 

 الوقت أثناء دورات المجلس العادية للقضايا االستراتيجية األرفع مستوى.

عة بـرامج فـرص اسـتراتيجية قطريـة: الكـاميرون، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وفييـت ، تم استعراض أربباإلجمالو  -8
بتقييمـــــــان  –الكـــــــاميرون، وجمهوريــــــة الكونغـــــــو الديمقراطيــــــة  -نــــــام، وطاجيكســـــــتان. وقــــــد اســـــــتنار أول برنــــــامجين 

ين البرنــامجين، بـدأ بنــد لالسـتراتيجيات والبــرامج القطريـة أجراهمــا مكتـب التقيــيم المسـتقل فــ: الصـندوق. وبالنســبة لهـذ
ــر ض   " بوينــت بــاور" بطريقــةجــدول األعمــال بــبعض التعليقــات مــن مــدير مكتــب التقيــيم المســتقل فــ: الصــندوق، وع 

(PowerPoint)  عـن السـمات الرئيســية لبرنـامج: الفـرص االســتراتيجية القطريـة قدمتـه الشــعبة اإلقليميـة. أمـا بالنســبة
 رية اآلخرين، فقد سبق المناقشة عرض شفوي قصير قدمه المدير اإلقليم:.لبرنامج: الفرص االستراتيجية القط

عضـوا مـن أعضـاء المجلـس وثالثـة أعضـاء مـن غيـر أعضـاء المجلـس، وحضـر الجلسـة  14حضر الجلسة األولى  -9
عضوا مـن أعضـاء المجلـس وخمسـة أعضـاء مـن غيـر أعضـاء المجلـس. وحضـر ممثلـون عـن حكومـات  13الثانية 

ورية الكونغو الديمقراطية، وطاجيكستان، وفييت نام، وتم دعوة كل مـنهم لتقاسـم تـأمالتهم فـ: نهايـة الكاميرون، وجمه
 المناقشة بشأن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الخاص ببلدهم.

 وقد كان األعضـاء إيجـابيين بشـكل كبيـر حـول بـرامج الفـرص االسـتراتيجية القطريـة، وقـّدروا أن البـرامج التـ: اقترنـت -11
. وأشــاد األعضــاء الوثيقــة جــودة إلــى أضــافت التــ: التوصــياتت لألخــذ بســعبتقييمــات اســتراتيجيات وبــرامج قطريــة 

بـــالفرق القطريـــة للعمليـــة التشـــاورية التـــ: شـــملت الحكومـــة والشـــركاء اإلنمـــائيين وارتكـــز إليهـــا تصـــميم بـــرامج الفـــرص 
ستراتيجية القطرية مع األولويات الوطنية، والتركيز علـى االستراتيجية القطرية. كما اعترفوا بمواءمة برامج الفرص اال

 شبكات المانحين، بما ف: ذلك ف: سياق عملية إصالح األمم المتحدة.

الســتعراض برنــامج: الفــرص االســتراتيجية القطريــة لجمهوريــة  المتــاح المحــدود الوقــت بشــأن القلــق عــن اإلعــراب تــمو  -11
ـــل المشـــ ـــة، وطاجيكســـتان قب ـــأخر. ولهـــذا الســـبب، شـــعر بعـــض الكونغـــو الديمقراطي اورة بســـبب نشـــرهما فـــ: وقـــت مت

أثنــاء دورة المجلــس  بــذلك القيــام فــ: مبحقهــ واحتفظــاألعضــاء بــأنهم غيــر قــادرين علــى التعليــق علــى البرنــامجين، وا
 .قدما المض:ف:  المشكلة هذه تصحيحالعادية. وقدمت اإلدارة اعتذارها والتزمت ب

ـــة المتناميـــة لتجـــارة بالنســـبة لبرنـــامج الفـــرص االســـترا -12 تيجية القطريـــة للكـــاميرون، أشـــار بعـــض األعضـــاء إلـــى األهمي
المنتجات الغذائية والزراعية المحلية واإلقليمية، وللدور الذي يمكن لتحسين البنية األساسية أن يلعبه فـ: تيسـير هـذه 

ات. وردا علـى تسـاؤالت، التجارة وخلـق فـرص العمـل. وتـم تقـدير التركيـز علـى الصـمود واألشـخاص مـن ذوي اإلعاقـ
 .األطفال عمالةقدم الصندوق توضيحات بشأن االستراتيجيات القائمة لمنع 

ين. وط لـب مــن للمـواطن قـوىاأل ةمسـاءلوال مشـاركةوبالنسـبة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، تـم تقـدير التركيـز علـى ال -13
مــن أجــل تصــاميم المشــروعات القادمــة. وأشــار  لســياق الفقــر والهشاشــة التحليــل مــن لمزيــدالفريــق القطــري أن يقــوم با

 األعضاء إلى الحاجة لتجنب التوسع المفرط ف: مناطق المشروعات نظرا لتكاليف النقل المرتفعة المرتبطة بذلك.
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وبالنسبة لفييت نام، تم النظر إلى تركيز الصـندوق علـى سالسـل القيمـة الشـمولية والحساسـة لقضـايا التغذيـة كوسـيلة  -14
ل الفرص االقتصادية لصالح فقراء الريف. وأشار األعضاء إلى أن التحديات الناشئة عن تغير المناخ هامة الستغال

ف: دلتا نهر الميكونغ تحتاج إلى اهتمام خاص، وأنه يجب تعزيز إدارة الغابات المسـتدامة والتغذيـة لضـمان اإلدمـاج 
 السليم لمجموعات األقليات اإلثنية.

هنأ األعضاء الفريق القطري على الـنهج المتبـع فـ:  1االستراتيجية القطرية لطاجيكستان، أما بالنسبة لبرنامج الفرص -15
تمكـــين المـــرأة والمســـاواة بـــين الجنســـين، واقترحـــوا تقاســـم الـــدروس المســـتفادة مـــع الفـــرق القطريـــة األخـــرى. كمـــا عبـــر 

دامة، وفـ: نهايـة المطـاف تحقيـق األعضاء عن الدعم القوي لـن هج التنميـة المجتمعيـة مـن أجـل تعزيـز الملكيـة واالسـت
 الحد من الفقر.

. وكانـت النقطـة األولـى قـد أثيـرت أثنـاء المشـاورات الخاصـة ببـرامج الفـرص المناقشـات خـالل عامتـان نقطتـان برزت -16
االستراتيجية القطرية فـ: مـارس/آذار، ومتعلقـة بـالتركيز واالسـتهداف الجغـرافيين. وطلـب أعضـاء المجلـس ضـمانات 

يســت ليركــز علــى المنــاطق ذات المســتويات األعلــى مــن حيــث الفقــر الريفــ:، وأن العمليــات القطريــة بــأن الصــندوق 
 بشكل زائد. جغرافيا ةتناثر م

أما النقطة الثانية فتتعلق باالستهداف، وبمواضيع التعميم، وال سيما الشباب والتمـايز بـين الجنسـين. وسـلط األعضـاء  -17
باب تتناســب مــع ســياقاتهم المختلفــة وخلفيــاتهم الشخصــية. وفيمــا الضــوء علــى أهميــة خلــق فــرص عمــل مجديــة للشــ

يتعلق بالتمايز بين الجنسين، فإن هناك حاجة للتصدي بشكل أكثر مباشرة للحواجز الثقافية الت: تقيـد النسـاء الالتـ: 
 ينتمين للمجموعات المهمشة أو األقليات اإلثنية.

  

                                           
ة هذا الحقا على المجلس للسماح لحكومة طاجيكستان بمعالجة التعليقات الت: تم لم يتم عرض برنامج الفرص االستراتيجية القطري 1

 تلقيها.
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والعشرين بعد المائة للمجلس المندوبون الذين حضروا الدورة السابعة 
 التنفيذي

 

Delegations at the 127th session of the 

Executive Board 

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

Delegaciones en el 127º período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورة السابعة والعشرون بعد المائة –يذي المجلس التنف
 2019سبتمبر/أيلول  12-10روما، 
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Ministre Conseiller 
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Conseiller 

Représentant permanent suppléant 
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Rome  
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  María Cristina BOLDORINI  

Embajadora 
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Roma  
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Secretario 

Representante Permanente Alterno 
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BELGIUM 

 

  Frank CARRUET  

Ambassadeur 

Représentant permanent de la Belgique 

  auprès du FIDA 
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Secretariat of International Affairs 
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CANADA 
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  in Rome 

Rome  

   

 

CHINA 

 

  LIU Weihua  

Deputy Director-General 

Department of International Economic 

  and Financial Cooperation 

Beijing  

   

  SHI Jiaoqun  
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Second Secretary 
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  of the People's Republic of China 
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Third Secretary 

Alternate Permanent Representative 
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  LIU Fang  
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Beijing  
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DENMARK 
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Minister Counsellor 

The Royal Danish Embassy 
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  Victor Andreas FERRETTI  

Intern 

The Royal Danish Embassy 
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Representante Permanente Alterna 

  de la República Dominicana 
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Representante Permanente Alterna 
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Representante Permanente Alterna 
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Representante Permanente Alterna 
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Primera Secretaria 
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EGYPT 
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Ambassador of the 

  Arab Republic of Egypt 
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First Secretary 

Embassy of the Arab 
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Minister Counsellor 

Permanent Representative 
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Unit for Development Finance 
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Représentant permanent adjoint 
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Minister 

Alternate Permanent Representative of 

  the Federal Republic of Germany to the 
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Alternate Permanent Representative 
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INDONESIA 
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  of the Republic of Indonesia 

  to IFAD 

Rome  
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Director 
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ITALY 
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Director 

International Relations Directorate 
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Director 
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  Italian Republic to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

  in Rome 

Rome  

   

 

JAPAN 

 

  Toru HISAZOME  

Minister Counsellor 
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KENYA 

 

  Teresa TUMWET  
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Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Kenya to 

  the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies in Rome 
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  June RUTO  
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SPAIN (cont'd) 

 

 Berenice ARESO YEBRA  

Asistente Técnico 

Representación Permanente de España 

  ante la F.A.O. y el P.M.A. 
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  Yousuf Mohammed BIN HAJAR  

Deputy Director 

International Financial Relations 

Department 

Ministry of Finance of the 

  United Arab Emirates 
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VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
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  ante la FAO y demás Organismos 

  de las Naciones Unidas en Roma 

Roma  

   

  Porfirio PESTANA DE BARROS  

Ministro Consejero 

Representante Permanente Alterno de la 

  República Bolivariana de Venezuela 

  ante la FAO y demás Organismos 
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 المراقبون
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Représentante permanente adjointe 

  de l'Union européenne auprès 

  du Saint-Siège, de l'Ordre de Malte 
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Rome-based Agencies and Committee 

  on World Food Security (CFS) Division 

World Food Programme (WFP) 

Rome  
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 المداوالت الخاصة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية

COSOP DELIBERATIONS2 

DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX COSOP 

DELIBERACIONES SOBRE LOS COSOP 

 

 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  

 

  Fidèle SAMBASSI KHAKESSA  

Ambassadeur 

Représentant permanent de 

  la République démocratique 

  du Congo auprès du FIDA 

Rome  

   

 

VIET NAM 

 

  NGUYEN Thi Bich Hue  

Ambassador 

Permanent Representative of 

  the Socialist Republic of Viet Nam 

  to IFAD 

Rome  

   

  DO Hai Long  

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative of 

  the Socialist Republic of Viet Nam to IFAD 

  of the Socialist Republic of Viet Nam 

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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 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  

   

 

CABO VERDE 

 

  Elsa Barbosa SIMÕES  

Conseillère 

Représentante permanente adjointe de 

  la République de Cabo Verde auprès 

  des organisations spécialisées 

  des Nations Unies à Rome 

Rome  

   

 

CYPRUS 

 

  Marios GEORGIADES  

Agricultural Attaché 

Deputy Permanent Representative 

  of the Republic of Cyprus to the 

  United Nations Food and Agriculture 

  Agencies in Rome 

Rome  

   

 

HUNGARY 

 

  Zoltán KÁLMÁN  

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative 

  of Hungary to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

  in Rome 

Rome  

   

  Kata BALATON  

Intern 

Rome  

   

                                           
3

 .)ب(2راقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي. الفقرة : الم(EB 2010/101/INF.1/Rev.1)وفقا للوثيقة  
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IRELAND 

 

 Paul James KIERNAN  

First Secretary (Agriculture) 

Deputy Permanent Representative 

  of Ireland to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

  in Rome 

Rome  

   

 

MALI 

 

  Halimatou KONE TRAORE  

Deuxième conseillère (agriculture) 

Représentante permanente adjointe 

  de la République du Mali 

  auprès du FIDA 

Rome  

   

 

ROMANIA 

 

  Vlad MUSTACIOSU  

Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

  de la Roumanie auprès du FIDA 

Rome  
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 ت للمناقشات اإلقليميةمراقب صام
SILENT OBSERVER FOR REGIONAL DISCUSSIONS 

OBSERVATEUR SANS DROIT DE PAROLE LORS DES DÉBATS RÉGIONAUX 

OBSERVADORES DE LOS DEBATES REGIONALES  

 

 

 LIBERIA A. Haruna-Rashid KROMAH  

Second Secretary and Vice Consul 

Chargé d'affaires, a.i. 

Embassy of the Republic 

  of Liberia 

Rome  
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 المراقبون الصامتون من الدول غير األعضاء
SILENT OBSERVERS OF NON-MEMBER STATES 

OBSERVATEURS SANS DROIT DE PAROLE (ÉTATS NON MEMBRES) 

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS 

 

 

POLAND 

 

  Michal MICHOROWSKI  

Second Secretary 

Deputy Permanent Representative 

  of the Republic of Poland to FAO 

Rome  
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 شرين بعد المائة للمجلس التنفيذيوالع السابعةقائمة بالوثائق المعروضة في الدورة 
 العنوان بند جدول األعمال رمز الوثيقة

EB 2019/127/R.1/Rev.3 2 جدول األعمال 

EB 2019/127/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.2 2 برنامج عمل الدورة 

EB 2019/127/R.2 3(a)(i)  ،االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج
، واالستعراض المسبق لبرنامج 2020والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 
 2020مستند إلى النتائج وميزانيته لعام عمل مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق ال

 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة 

EB 2019/127/R.3+Add.1+Add.2  3(a)(ii)  2024-2019استراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاص 

EB 2019/127/R.4+Add.1 3(a)(iii) إطار الشراكات ف: الصندوق 

EB 2019/127/R.5+Add.1+Add.2 3(b) قرير تقدير األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق: التقرير النهائ:ت 

EB 2019/127/R.6 3(c) المبادئ التوجيهية التشغيلية المعّدلة الخاصة باالستهداف 

EB 2019/127/R.7 4(b) :لوحة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق: تقرير مرحل 

EB 2019/127/R.8  5(a)(i) للدورة الخامسة بعد المائة للجنة التقييمالتقييم  تقرير رئيس لجنة 

EB 2019/127/R.9  5(a)(ii)  للدورة السادسة بعد المائة للجنة التقييمتقرير رئيس لجنة التقييم 

EB 2019/127/R.10  5(b) التقييم المؤسس: النخراط الصندوق ف: تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء 

EB 2019/127/R.11 5(c)(i) تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريالكاميرون  : 

EB 2019/127/R.12  5(c)(ii)  :تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريجمهورية الكونغو الديمقراطية 

EB 2019/127/R.13+Add.1+Add.2  5(d) تقرير استعراض األقران الخارج: لوظيفة التقييم ف: الصندوق 

EB 2019/127/R.14+Add.1 5(e)  2019التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

EB 2019/127/R.15 + Add.1 6 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

EB 2019/127/R.16 + Add.1 7 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 

EB 2019/127/R.17 8(a) إطار للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة عن العمليات 

EB 2019/127/R.18 8(b)(i)  :برامج الفرص االستراتيجية القطريةفييت نام 

EB 2019/127/R.20 + Add.1 8(b)(iii)(a)  :برامج الفرص االستراتيجية القطريةالكاميرون 

EB 2019/127/R.21/Rev.1 8(b)(iii)(b) برامج الفرص االستراتيجية القطريةلديمقراطية: جمهورية الكونغو ا 

EB 2019/127/R.22 8(c)  لجمهورية الكاميرون  2019تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام 

EB 2019/127/R.23 8(d)(i)(a)  :مشروع تحويل المشروعات الصغرى الريفيةبنغالديش 

EB 2019/127/R.24 8(d)(i)(b)  :وع األصول المستدامة لألسواق الزراعية واألعمال والتجارةمشر كمبوديا 

EB 2019/127/R.27 8(d)(ii)(a)  :برنامج تعزيز صمود أصحاب الحيازات الصغيرةأنغوال 

EB 2019/127/R.28 8(d)(ii)(b)  :مشروع صمود سبل العيش ف: األراض: المنخفضةإثيوبيا 

EB 2019/126/R.29/Rev.1 8(d)(ii)(c) مشروع الترويج لتربية األحياء المائية على نطاق صغيريق: موزامب 
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EB 2019/127/R.30/Rev.1 8(d)(iii) برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيشالسودان : 

EB 2019/127/R.31/Rev.1 8(d)(iv)(a)  :مشروع دعم تعزيز سالسل القيمة الزراعيةبوركينا فاسو 

EB 2019/127/R.32 8(d)(iv)(c)  :عادة تنشيط األعمال ليبريا مشروع تحويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وا 
 الزراعية

EB 2019/127/R.33/Rev.1 8(d)(iv)(d)  :مشروع تعزيز صمود المجتمعات الريفية ألغراض األمن الغذائ: والتغذويالنيجر 

EB 2019/127/R.34/Rev.1 8(d)(iv)(e) اد األعمال الريفيين الشباب: مشروع دعم بزوغ روّ السنغال 

EB 2019/127/R.48 8(d)(iv)(b)  برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب  -الكاميرون: مذكرة الرئيس
 تمديد للحد األقصى للتوقيع على تعديل اتفاقية التمويل –

EB 2019/127/R.35 9(a)(i)  مراجعة الحسابات الثالث تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات  الجتماع لجنة
 والخمسون بعد المائة

EB 2019/127/R.36 9(a)(ii)  الرابعتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات  الجتماع لجنة مراجعة الحسابات 
 والخمسون بعد المائة

EB 2019/127/R.37/Rev.1  9(b) تحديث عن إطار القدرة على تحمل الديون 

EB 2019/127/R.38/Rev.1 9(c) طار كفاية رأس المالإ 

EB 2019/127/R.39 9(d) إطار الضوابط الداخلية ف: الصندوق 

EB 2019/127/R.40 10(a)(i) مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين 

EB 2019/127/R.41/Rev.1 10(a)(ii) رد الصندوقإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموا 

EB 2019/127/R.42 11  تحديث بشأن نهج الصندوق ف: التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت
 التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

EB 2019/127/R.43 12(a)  انتخاب ممثلين لمجلس المحافظين ف: لجنة المعاشات التقاعدية لموظف: الصندوق
 دول: للتنمية الزراعيةال

EB 2019/127/R.44 12(b)  المنظمة العالمية للصحة الحيوانيةلدورات مجلس المحافظيندعوة المراقبين : 

EB 2019/127/R.45 12(c) مقترح لقبول أموال تكميلية من مؤسسة بيل وميليندا غيتس 

EB 2019/127/R.46 12(d)  اليامقترح قبول أموال تكميلية من حكومة أستر 

EB 2019/127/R.47 13  2019تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصلين األول والثان: من عام  

 المعلومات الموفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض

2019 FFP5  تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها 

2019 FFP6  ات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقتقرير عن وضع مساهم 

2019 FFP7  تقرير عن األنشطة العالمية واإلقليمية والقطرية المزمعة 

 مذكرات إعالمية

EB 2019/127/INF.1   معلومات لممثل: المجلس  -ترتيبات الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي
 التنفيذي

EB 2019/127/INF.2  تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على مقترح لمذكرة تفاهم مع المصرف اآلسيوي  نتائج
 لالستثمار ف: البنى التحتية

EB 2019/127/INF.3   2019أسعار الفائدة المطبقة ف: الصندوق ف: الفصلين الثان: والثالث من عام 
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EB 2019/127/INF.4  2018عام ف:  بها، والمستخدمة استعراض لألموال التكميلية المستلمة، والملتزم 

EB 2019/127/INF.5  تقرير عن وقائع المعتكف الخامس للمجلس التنفيذي ف: الصندوق 

EB 2019/127/INF.6  :مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري لالقتصاد الريف 

EB 2019/127/INF.7  مذكرة تفاهم مع المصرف اآلسيوي لالستثمار ف: البنية التحتية 
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 جدول األعمال

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

 السياسات واالستراتيجيات   (ب )

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية  (1)
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل ف: 2020م والرأسمالية للصندوق لعا

 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
 ]لالستعراض[

 ]للموافقة[ 2024-2019استراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاص  (2)

 ]لالستعراض[ إطار الشراكات ف: الصندوق (3)

 ]للموافقة[ : التقرير النهائ:األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق تقديرتقرير  (ج )

 ]للموافقة[ المبادئ التوجيهية التشغيلية المعّدلة الخاصة باالستهداف (د )

 ]للعلم[ مقترح إلنشاء مجلس للشباب ف: الصندوق (ه )

 إدارة المخاطر المؤسسية ]لالستعراض[ -4

 دارة المخاطر المؤسسية وخارطة طريق/خطة للمراحل المتتابعةتحديث بشأن التقدم المحرز ف: إ ( أ)

 تقرير مرحل:  :لوحة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق ( ب)

 التقييم -5

 للعلم[ ]  رئيس لجنة التقييم  اتقرير  (و )

  الدورة الخامسة بعد المائة للجنة التقييم  (1)

 الدورة السادسة بعد المائة للجنة التقييم (2)

 ]لالستعراض[ ندوق ف: تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراءالتقييم المؤسس: النخراط الص (ز )

 ]لالستعراض[تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية  (ح )

 الكاميرون  (1)

 جمهورية الكونغو الديمقراطية  (2)

 ]لالستعراض[ تقرير استعراض األقران الخارج: لوظيفة التقييم ف: الصندوق (ط )
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 ]لالستعراض[ 2019ت الصندوق لعام االتقرير السنوي عن نتائج وأثر عملي (ي )
 ]لالستعراض[  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق -6
 ]لالستعراض[ اإلدارة توصيات التقييم وتدابير تنفيذتقرير رئيس الصندوق عن وضع  -7
 المسائل التشغيلية -8

 ]لالستعراض[ إطار للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة عن العمليات (ك )

]لالستعراض[     ج الفرص االستراتيجية القطريةبرام (ل )

 تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 فييت نام

 ا وأوروباالشرق األدنى وشمال أفريقي   (2)

 طاجيكستان 
 أفريقيا الغربية والوسطى (3)

 الكاميرون  (أ )
 ديمقراطية جمهورية الكونغو ال (ب )

 ]للعلم[ 2019تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام     (م )

 ]للموافقة[    مقترحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها  (ن )

 آسيا والمحيط الهادي  (1)

 بنغالديش: مشروع تحويل المشروعات الصغرى الريفية (أ )
 ألسواق الزراعية واألعمال والتجارةاألصول المستدامة لمشروع كمبوديا:  (ب )

توسيع نطاق التكنولوجيات الزراعية لصالح المزارعين ًاصحاب الحيازات مشروع الهند: 
 الصغيرة

 إندونيسيا: مشروع اإلنتاجية الزراعية واألسواق ف: المرتفعات  (ج )
 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 أنغوال: برنامج تعزيز صمود أصحاب الحيازات الصغيرة  (أ )

 ثيوبيا: مشروع صمود سبل العيش ف: األراض: المنخفضة إ (ب )

  موزامبيق: مشروع الترويج لتربية األحياء المائية على نطاق صغير (ج )

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 سبل العيشو السودان: برنامج الموارد الطبيعية المستدامة 
 أفريقيا الغربية والوسطى (4)
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  تمديد فترة المشروع –السل القيمة الزراعية بوركينا فاسو: مشروع دعم تعزيز س (أ )

تمديد  – برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب -الكاميرون: مذكرة الرئيس  (ب )
 للحد األقصى للتوقيع على تعديل اتفاقية التمويل

عادة تنشيطأصحاب الحيازات الصغيرة  تحويل زراعةليبريا: مشروع  (ج )  األعمال الزراعية  وا 

 تعزيز صمود المجتمعات الريفية ألغراض األمن الغذائ: والتغذوي  مشروع: النيجر (د )

 دعم بزوغ رّواد األعمال الريفيين الشباب مشروع السنغال: (ه )

 ]للعلم[محادثة مع رؤساء المراكز اإلقليمية  -أصوات من الميدان (س )

 

 المسائل المالية  -9
 ]لالستعراض[رئيس لجنة مراجعة الحسابات  تقريرا    (أ )

 جنة مراجعة الحسابات الثالث والخمسون بعد المائة اجتماع ل (1)

 اجتماع لجنة مراجعة الحسابات الرابع والخمسون بعد المائة  (2)
 ]لالستعراض[ تحديث عن إطار القدرة على تحمل الديون (ب )
 [مقيد] ]لالستعراض[ إطار كفاية رأس المال  (ج )
 ]للموافقة[  إطار الضوابط الداخلية ف: الصندوق (د )

 مسائل التسيير  -10

 ]للموافقة[ لس المحافظينمج (أ )

 ]للموافقة[ مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين (1)

 ]للموافقة[إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثان: عشر لموارد الصندوق  (2)

 [للعلم] تحديث عن مسودة مقترح لنظام للتصويت اآلل: (3)

 ]لالستعراض[ تقرير مرحلي -11

تحديث بشأن نهج الصندوق ف: التطرق الستراتيجية األمم المتحدة ن مشاورة المجلس التنفيذي حول تقرير ع
 لمنع حاالت التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها 

 مسائل أخرى  -12

 لزراعيةانتخاب ممثلين لمجلس المحافظين ف: لجنة المعاشات التقاعدية لموظف: الصندوق الدول: للتنمية ا (أ )
 ]للموافقة[

 ]للموافقة[ طلب وضعية مراقب (ب )

 ]للموافقة[ مؤسسة بيل وميليندا غيتس قبول أموال تكميلية من مقترح ل (ج )
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 ]للموافقة[قبول أموال تكميلية من حكومة أستراليا  (د )

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 
   2019: من عام تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصلين األول والثان      -13

 مذكرات إعالمية   -ثالثا
 2018عام ف:  استعراض لألموال التكميلية المستلمة، والملتزم بها، والمستخدمة (1)
 تقرير عن وقائع المعتكف الخامس للمجلس التنفيذي ف: الصندوق (2)
 2019أسعار الفائدة المطبقة ف: الصندوق ف: الفصلين الثان: والثالث من عام  (3)
سيوي لالستثمار ف: اآل المصرفمقترح لمذكرة تفاهم مع  على جلس التنفيذي بالمراسلةنتائج تصويت الم (4)

 التحتية البنى
 الريف: لالقتصادالكوري  المعهدمذكرة تفاهم مع  (5)
 مذكرة تفاهم مع المصرف اآلسيوي لالستثمار ف: البنية التحتية  (6)
 المعلومات الموفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض -رابعا

 وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها  تقرير عن
 تقرير عن وضع مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

 تقرير عن األنشطة العالمية واإلقليمية والقطرية المزمعة
 4،5قائمة تقارير المراجعة الداخلية

 

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

لداخلية الصادرة حديثا قبل انعقاد اجتماعات لجنة مراجعة لجنة مراجعة الحسابات وممثل: الدول األعضاء ف: الصندوق بتقارير المراجعة ا
 الحسابات".

 والخمسين بعد المائة على المنصة التفاعلية للدول األعضاء. الرابعلجنة مراجعة الحسابات اجتماع صفحة  علىمتاحة  5


