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 والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي الثامنةمحاضر جلسات الدورة مسودة 

 افتتاح الدورة -من جدول األعمال  1البند 

والعشرين بعد المائة للمجلس  الثامنة، السيد جيلبير أنغبو الدورة التنفيذيرئيس المجلس  ،افتتح رئيس الصندوق -1

 التنفيذي.

 في الملحق الثاني.المعروضة قائمة الالوثائق الواردة في التنفيذي رضت على المجلس ع   -2

جرى فقد تعكس المحاضر الترتيب الذي نوقشت فيه بنود جدول األعمال أثناء الدورة. وحيثما كان ذلك ممكنا،  -3

 إدراج المخرجات األساسية في أطر المخرجات في بداية بنود جدول األعمال ذات الصلة.

، مدير Alessandro Cascinoيذي، السيد المعتمد حديثا في المجلس التنف رحب رئيس الصندوق بممثل إيطاليا -4

 العالقات المالية الدولية، قسم الخزانة، في وزارة االقتصاد والمالية في الجمهورية اإليطالية.

عالوة على  ،ول مرةالمجلس ألدورة رحب الرئيس أيضا بممثلي الدول األعضاء المشاركين في  كذلك -5

 .من قاعة االستماع وقائع الدورةالمندوبين والمراقبين الذين يتابعون 

 .EB 2019/128/INF.6نشر البيان االفتتاحي لرئيس المجلس في الوثيقة و -6

 اعتماد جدول األعمال -من جدول األعمال  2البند  

 المخرجات:

 المجلس التنفيذي جدول األعمال، كما هو وارد في الوثيقة: تبنى EB 2019/128/R.1،  مع التعديالت المدرجة

 أدناه:

  للسماح للحكومتين المعنيتين استكمال اإلجراءات الداخلية، وإنجاز شطب مقترحي مشروعين

 المفاوضات

o  والذي  ؛في باكستان -السبيال  -مشروع دعم س بل العيش في غوادار المرحلة الثانية  من

 ؛2020سيعاد عرضه على المجلس التنفيذي في دورة أبريل/نيسان 

o  مشروع توسيع نطاق التكنولوجيات الزراعية لصالح المزارعين أصحاب الحيازات

 الصغيرة في الهند

  ،وكما اقترحه المنسقون واألصدقاء فإن تقرير لجنة مراجعة الحسابات لم يعرض بندا في حد ذاته

يقوم رئيس اللجنة باإلبالغ عن مداوالتها بالتزامن مع نظر المجلس في البنود المستعرضة وإنما س

 في االحتماع الخامس والخمسين بعد المائة للجنة. 

  إدراج طلب بتمديد الحد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التنمية الريفية

 في برنامبوكو في البرازيل. المستدامة في أراضي زونا دا ماتا وأجريستا

  وقد أحاط المجلس علما بالمشروع الوطني لبذور الزيتية في أوغندا سوف يبقى على جدول األعمال بحيث

. وسوف توزع 2019، رهنا باستكمال المفاوضات بحلول نهاية عام يوافق عليه المجلس، بصورة مشروطة

، 2020لس التنفيذي في دورته التي ستعقد في أبريل نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها على المج

 مع أية تغييرات معتبرة قد تطرأ على الشروط المعروضة على المجلس في دورته الحالية.
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 .وستنعكس التعديالت في جدول األعمال وبرنامج العمل المنقحين 

انعكست في  وأثارا القضايا التي، في المجلسالكالم ممثالن من ممثلي الدول األعضاء طلب في نهاية الدورة،  -7

 )ب( و)ج(: مسائل أخرى، كي يتم إدراجها كبندين فرعيين، 11 تحت البند جدول األعمال

 مقترح بشأن مكان انعقاد الدورة الرابعة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق؛ 

  دورات المجلس التنفيذي.لحضور مراقبين صامتين 

استراتيجية مع رئيس الصندوق مناقشة  -من جدول األعمال 3البند 

(EB 2019/128/R.2) 

 :نالمخرجا

 رحب المجلس التنفيذي بالمناقشة مع رئيس الصندوق حول القضايا االستراتيجية الواردة في الوثيقة 

 EB 2019/128/R.2 وهي: )أ( انخراط الصندوق مع بلدان الضوء األحمر؛ )ب( التوازن بين القروض ،

 العمودي؛ )د( رأس المال البشري. والمنح؛ )ج( نهج التمويل

  هذه المظاهر على خلفية مهمة الصندوق. مناقشة جميع بوجوبأحاط المجلس علما 

أشار المجلس التنفيذي إلى الحاجة إلى االنخراط المستمر في بلدان الضوء األحمر، مع اإلبقاء على التركيز  -8

للرفع اعدة موارده من خالل تبني استراتيجية حاجة إلى زيادة قالمن  رتبط بهايعلى مهمة الصندوق، وما 

التركيز على البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة على ستقطاب الموارد. واتفق المجلس التنفيذي المالي ال

ستمرار االنخراط في البلدان متوسطة الدخل، نظرا الالدخل من الشريحة الدنيا، ولكنه أشار أيضا إلى الحاجة 

تلك البلدان، ولقدرة البلدان متوسطة الدخل على توليد التدفقات  منفي المناطق الريفية  موجودة ال لجيوب الفقر

 الداخلة من سداد القروض إلى الصندوق.

ماية استدامته على المدى الطويل. وقد تم ومنحه لح لضمان التوازن بين قروض الصندوق وهنالك حاجة -9

. وأكد أعضاء المجلس مجددا على النمو مكتملةالتنمية تمويل لالترحيب بالدفع باتجاه جعل الصندوق مؤسسة 

األعضاء في تمويله كحجر  الدول صندوق من خالل مساهماتأهمية ضمان أن تبقى الموارد األساسية لل

 .األساس

نتائج الصندوق مع أهداف التنمية المستدامة من  كذلك حث األعضاء إدارة الصندوق على ضمان أن تتواءم -10

األربعة، وهي:  خالل رصد أفضل لعملياته، وتعزيز لكفاءته. ورحبوا بتركيز الصندوق على مواضيع التعميم

 التغذية، وتغير المناخ، والتمايز بين الجنسين، والشباب.

المطلوبة  لحاجة لتقدير شامل للمهاراتاوفيما يتعلق بقدرات الموارد البشرية، فقد سلط المجلس الضوء على  -11

في الصندوق، واستراتيجية الجتذاب المواهب الصحيحة واإلبقاء عليها، ورعاية المواهب الداخلية وتنفيذ 

 تطوير وظيفي مستهدف.

الجهود الرامية إلى استقطاب التمويل من خالل االقتراض، وتنويع آليات اإليصال )مثل  المجلسكما دعم  -12

 ، وتعزيز فرضية قيمة موظفي الصندوق.الالمركزية(

وحث األعضاء إدارة الصندوق على توفير بيانات واضحة إلظهار نقاط  قوة الصندوق وميزته النسبية.  -13

لعواصم. وعالوة في الالستثمار في الصندوق إلقناع النظراء  ادافعصورة الصندوق ب رفع الوعي واواعتبر
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لموقع الصندوق في الهيكلية المالية األوسع. وفي لفهم أفضل على ذلك، سيساعد هذا األمر على الوصول 

موضوع ذي صلة، أكد عدد من األعضاء على الحاجة إلى مزيد من التنسيق حول النهج المتخذ لتحقيق أهداف 

 .الثانيالتنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص، هدف التنمية المستدامة 

، والشمولية حوكمة الصندوقلمعلومات إضافية عن نهج التمويل العمودي، وبخاصة تبعاته على وهنالك حاجة  -14

 وهي خاصية ينبغي اإلبقاء عليها. -التي تميز الصندوق كوكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة،

المتوفرة، وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالتوازن بين القروض والمنح ورحبت إدارة الصندوق بالتغذية الراجعة  -15

الصندوق  حثيثة تبذل حاليا لتعزيز وضعجهود هنالك على تنفيذ نموذج مستدام للصندوق. وسيكون التركيز  فإن

 .ضمن الهيكلية العالمية اإلجمالية للتنمية الزراعية

 القضايا المؤسسية –من جدول األعمال  4البند 

، 2020برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  (أ)

واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

ة البلدان الفقيرة المثقلة مبادر، والتقريران المرحليان عن 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020

 (EB 2019/128/R.3) عن نظام تخصيص الموارد على أساس األداءو بالديون

 المخرجات:

مليون وحدة حقوق سحب  760بمستوًى قدره  2020صادق المجلس التنفيذي على برنامج عمل الصندوق لعام 

مليون وحدة  718إلقراض بما يعادل مليون دوالر أمريكي(، والذي يشمل كل من برنامج ا 1 062خاصة )حوالي 

 مليون دوالر أمريكي. 58مليون دوالر أمريكي( وبرنامج إجمالي للمنح قدره  1 004حقوق سحب خاصة )حوالي 

  2020وأوصى المجلس التنفيذي بعرض ما يلي على مجلس المحافظين في دورته الثالثة واألربعين عام: 

  مليون دوالر أمريكي؛ 157.9بما يعادل  2020الميزانية العادية للصندوق لعام 

  مليون دوالر أمريكي؛ 4.445بما يعادل  2020الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام 

  مليون دوالر أمريكي؛ 6.055بما يعادل  2020ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

  مليون دوالر أمريكي لالستثمار الموجه  12الميزانية االحتياطية المخصصة بقيمة تصل إلى

أن يخضع الحصول على أموال من على . GC 43/L.6للقدرات وإصالحها كما هي وارد في الوثيقة 

على خطة تنفيذ  2020الميزانية االحتياطية المخصصة لموافقة المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 

لقدرات، مع اإلشارة إلى اإلجراءات المحددة المتوقع ا لبناء ة مدتها عامان لالستثمار الموجهمفصل

، أو على مدى العامين. وعندئذ، سيقرر المجلس التنفيذي المبلغ 2021و 2020اتخاذها في عامي 

. وفي دورته الحادية 2020الدقيق الذي يمكن سحبه من األموال االحتياطية المخصصة لعام 

، وسيعيد المجلس التنفيذي النظر 2020ثالثين بعد المائة التي ستعقد في ديسمبر/كانون األول وال

 .2021لقدرات في عام لبناء افي االستثمار الموجه 

 بعرض ما يلي على مجلس المحافظين في دورته الثالثة واألربعين عام القيام بالمجلس التنفيذي  أوصى

2020: 

  تجديد الموارد لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر تخصيص ميزانية خاصة بنفقات

 .مليون دوالر أمريكي 1.1للموارد، بمبلغ يعادل 

 :كذلك صادق المجلس التنفيذي على عرض ما يلي على مجلس المحافظين في دورته الثالثة واألربعين 
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  المثقلة بالديونمحتوى التقرير المرحلي عن مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان الفقيرة 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء استنادا إلى التقرير المتوفر في

 2019والضميمة التي تتضمن الدرجات القطرية لعام  ،R.3/2019/128القسم الرابع من الوثيقة 

 من النظام. 2021-2019ومخصصات دورة 

  إلى  2019االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية كما صادق المجلس التنفيذي على ترحيل

 في المائة من االعتمادات المقابلة. 5حتى مبلغ ال يتجاوز  2020السنة المالية 

أحاط المجلس التنفيذي علما بالموجزين اللذين وفرهما كل من رئيس لجنة مراجعة الحسابات )إيطاليا(، ورئيس  -16

 (.لجنة التقييم )إندونيسيا

لثانية رحب المجلس بالجهود التي بذلتها إدارة الصندوق لضمان وضع ميزانية بنمو حقيقي صفري للسنة ا -17

بالمائة. وأشارت اإلدارة إلى أن النمو الحقيقي الصفري قد ال  0.19 على التوالي، وتحقيق تقليص إسمي قدره

ء عن دعمهم القوي لخطط إدارة الصندوق ، عبر األعضاباإلضافة إلى ذلك يكون مستداما في السنوات القادمة.

والتطرق للفجوات التي حددتها  ،لإلصالح. واعترفوا بالحاجة لبناء قدرات الصندوق في مجاالت حاسمة

 ، واستعراض لعمليات األعمال.للموارد البشرية مؤخرا دراسة أجريت

للميزانية والتي أخذت بعين  المكثفا لعملية اإلعداد الداخلي القائمة ألف عن تقديره وفي بيان مشترك، عبرت -18

برنامج  ول األعضاء في الصندوق. ومع دعمالحسبان تعليقات أعضاء لجنة مراجعة الحسابات، وممثلي الد

الميزانية أشار األعضاء بعين القلق إلى حيب بصافي الميزانية العادية، القروض والمنح المقترح، والتر

مليون دوالر أمريكي،  12في بناء القدرات في الصندوق، بما يعادل  لالستثمار المقترح ةالمخصص االحتياطية

وسلطوا الضوء على الحاجة لخطة تنفيذ وإطار زمني مفصل. ووافقت إدارة الصندوق على عرض خطة عمل 

 .2020مفصلة في الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي المقررة في أبريل/نيسان 

في  5ووافق ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي على استخدام المبلغ المرحل من الميزانية، بما يعادل  -19

 ، واعترفوا بفعالية هذه اآللية للتشجيع على تحقيق الوفورات والكفاءات.2020المائة في عام 

ك عن دعمهم لبرنامج عمل في بيان مشتر 1عضاء في القائمة الفرعية جيم وبدورهم، عبر ممثلو الدول األ -20

،ولميزانيتيه العادية والرأسمالية، بما ذلك االستثمار الموجه لبناء 2020الصندوق المستند إلى النتائج لعام 

القدرات. وأكد المندوبون على أهمية أن يستمر الصندوق بإدماج مواضيع التعميم، مثل التمايز بين الجنسين، 

، ابط بين برنامج العمل والميزانيةه. كذلك فقد أكدوا أيضا على أهمية الروالشباب، وتغير المناخ في مشروعات

 األعضاء الصندوق على زيادة التمويل المشترك في عملياته.واهداف التنمية المستدامة. وحث 

للشواغل التي عبر عنها ممثلو الدول األعضاء، أكدت إدارة الصندوق مجددا للمجلس التنفيذي على واستجابة  -21

الميزانية العادية للصندوق، وأن أنشطة  أن يحل محلالستثمار الموجه لبناء القدرات، غير المقصود ل ه منأن

  في خطة تنفيذ شاملة.اء القدرات سوف تفصل بتقسيم واضح هذا االستثمار الموجه لبن

شهرا،  12 التنفيذي للمصادقة عليها على مدى وبالنسبة لمسألة توزيع المشروعات المعروضة على المجلس -22

 ات وبرامجمقترحا لمشروع 35فقد أبلغت إدارة الصندوق ممثلي الدول االعضاء بأنه من المخطط عرض 

من خالل توزيع هذه المشروعات بطريقة أكثر  تكديس الوثائقالتخفيف من ، ووافقت على 2020أثناء عام 

توازنا على مدار العام بأسره. كذلك فقد وافقت إدارة الصندوق أيضا على تزويد المجلس ببيانات عن التوزيع 

 اإلقليمي للمشروعات المقترحة.
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ن عدد الدول االلتزام المعقود بموجب التجديد الحادي عشر للموارد، بالحد متنفيذ حاط األعضاء علما بأن أو -23

الموارد من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في كل دورة من دورات هذا  األعضاء التي تتلقى

دعمت الدول والنظام، يسير بنجاح، نظرا للنسبة المئوية الكبيرة من الموارد المتاحة التي يتم استخدامها. 

جديد الحادي عشر للموارد ، كما تم عرضها في األعضاء مقترح إدارة الصندوق باإلبقاء على مخصصات الت

، على مدى الدورة بأسرها. وباإلضافة غلى ذلك فقد دعا األعضاء أيضا رئيس 2018ديسمبر/كانون األول 

مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء)نيجيريا( إلبالغ المجلس في حال تأثرت 

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء أثناء فترة التجديد الثاني عشر معادلة مجموعة العمل المعنية ب

قوم بإبالغ المجلس كلما يون. وأكد رئيس المجموعة على أته سيبإصالح إطار القدرة على تحمل الد للموارد

 دعت الحاجة لذلك.

لمؤسسي بالتقييم اوعبر أعضاء المجلس عن دعمهم لميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق، ورحبوا  -24

لمتحدة، وبرنامج األغذية التقييم في كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم ا يبتالمشترك المخطط له مع مك

 .2021حول التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، والذي سيستكمل في عام  العالمي

 السياسات واالستراتيجيات (ب)

 (EB/2019/128/R.5ت واالتصاالت من أجل التنمية )استراتيجية تكنولوجيا المعلوما (1)

 المخرج:

  صادق المجلس التنفيذي على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ، كما هي واردة في

التي تفصل التوجه االستراتيجي ومجاالت العمل والمبادئ التوجيهية ، EB 2019/128/R.5الوثيقة 

تكنولوحيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، لتحقيق األهداف االستراتيجية الستخدام استراتيجية 

 للصندوق وأولوياته المؤسسية.

يحظى السكان  المجتمعات الريفية، بحيثرحب أعضاء المجلس باالستراتيجية وبالرؤية المتمثلة في تحويل  -25

االزهار، والغذائي  فيها بوصول شامل للخدمات وحلول تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بغية تحقيق األمن

وشجع المجلس الصندوق على تحديد الشراكات مع موفري . بحيث ال يتم ترك أي أحد يتخلف عن الركب

اقات المحلية. وأكدت إدارة الصندوق الخدمات في البلدان النامية الذين يتمتعون بمعرفة مخصوصة بالسي

للمجلس على أن الشراكات تمثل جوهر االستراتيجية، ووفرت تفاصيل عن التعاون الجاري والمخطط له، بما 

 في ذلك مع الوكالتين األخرتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما.

الجنوب، وعلى تشاطر الدروس كما ناشد األعضاء إدارة الصندوق على االستفادة من التعاون بين بلدان  -26

. وأحاطوا علما بأن هذه االستراتيجية تبني المستفادة، بما في ذلك، من خالل بوابة الحلول الريفية في الصندوق

 على استراتيجية األمين العام لألمم المتحدة بشأن التكنولوجيات الجديدة.

نتائج ى مستوى األثر والمخرج، لتوثيق والتزمت إدارة الصندوق بتطوير المزيد من المؤشرات المحسنة عل -27

 وأهداف االستراتيجية. عمل وضع خرائط لهذه المؤشرات على مجاالتتنفيذ هذه االستراتيجية، وب

وأكد المجلس على ضرورة حماية البيانات، وضمان السرية، وتعزيز األمن السيبرائي. وأكدت إدارة الصندوق  -28

كما أكدت على ، ، والحد من األضرار المحتملة في االستراتيجيةتدابير للتخفيف من هذه المخاطر وجودعلى 

 موضع التنفيذ. أن هذه التدابير ستوضع 
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، هي في وردا على استفسار وارد، أوضحت إدارة الصندوق بأن الميزة النسبية للصندوق في هذا القطاع -29

ين باألسواق والخدمات. معرفته المعمقة بالزراعة، وحضوره القطري، وقدرته على ربط المنتجين الريفي

وبصورة متزايدة، أخذت مشروعات الصندوق باستخدام التكنولوجيا لريادة االبتكارات، أو لتوسيع نطاق 

التخاذ قرارات ؤسسة في موقع جيد لدعم الحكومات ت الناجحة. وأشارت إدارة الصندوق إلى أن المالتدخال

تطوي عليها بعض حلول تكنولوجيا التي يمكن أن تفع الوعي بالمخاطر مستنيرة تستند إلى الدالئل، ولر

الحرص ، ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتحسين قدرات االستهداف، وسيتم اتخاذ االتصاالت والمعلومات

 الواجب لضمان أال تؤدي هذه التدخالت إلى تعميق الفجوة الرقمية.

اتفقت إدارة الصندوق مع أعضاء المجلس إلى أن هذه االستراتيجية طموحة، وأشارت إلى أن وثيقة الميزانية  -30

هذه االستراتيجية، وربما لمزيد لالستعانة بخبير في المعروضة على المجلس للمصادقة عليها، تضمنت طلبا 

 تكون االحتياجات مبررة بصورة جيدة.من المناصب المحتملة، إذا ما تطلب األمر في المستقبل، بافتراض أن 

اإلطار المتكامل لتنفيذ النهج التحولية للقضايا المعّممة )المناخ والبيئة، والتمايز بين الجنسين،  (2)

 (EB 2019/128/R.6والتغذية، والشباب( )

 المخرجات:

  ،شكر المجلس إدارة الصندوق على إعداد اإلطار المتكامل لتنفيذ النهج التحويلية للقضايا المعممة

واستعرض هذه الوثيقة، وأحاط علما بأنها تتضمن متابعة لاللتزام المعقود بموجب التجديد الحادي عشر 

  للموارد، لتعميم أربعة مجاالت مواضيعية.

 ا عن وضع تنفيذ القضايا المعممة، وتشاطرت معه جملة من وقدمت إدارة الصندوق للمجلس تحديث

 .2020المبادئ التوجيهية التشغيلية التي استخدمت في ديسمبر/كانون األول 

رفيعة المستوى، ويظهر الروابط المتشابكة بين  وأحاط المجلس علما بأن اإلطار يغطي المظاهر المفاهيمية -31

نفذ من خالل أكدت إدارة الصندوق أن اإلطار سوف ي ،المواضيع المعممة األربعة.  وعلى المستوى التشغيلي

وأدوات متعددة، مثل إجراءات التقدير البيئي واالجتماعي والمناخي، ودليل تنفيذ المشروعات،  مبادئ توجيهية

 بالنسبة لكل موضوع من المواضيع المعممة. "القيام بالعملطريقة "ومذكرات 

وفيما يتعلق بمؤشرات األداء لرصد التقدم المحرز واإلبالغ بصورة منتظمة عن التحول، فقد أشارت إلى أنه  -32

كما أشارت إلى أن االتساق بين المؤشرات ية التي تمت صياغتها بالفعل. مؤشرات المواضيعالسيتم استخدام 

، ولذلك ليس هناك أية مؤشرات مخصوصة لتتبع هذا األمر. إال أنه وبالنسبة للتجديد الحادي بحد ذاتهليس غاية 

، فقد تم قياس األثر على تعميم التمايز بين الجنسين، وسيتم تشاطر مجموعة من الدراسات حول للموارد عشر

 هذا الموضوع.

ء إلى الحاجة إلى ما يلي: إدراج نهج إيكولوجية قد أشار بعض األعضاعليق على دليل تنفيذ المشروعات، وبالت -33

زراعية كأداة لتنفيذ تعميم البيئة وتغير المناخ والتغذية؛ وتحري الروابط بين المبادرات الدولية الجارية؛ 

 والتركيز على تحويل نظم األغذية وسالمة األغذية في النص.

 ،مج الفرص االستراتيجية القطريةبرالديدة جال هية المبادئ التوجيإدراج هذا اإلطار في  باالستجابة إلى كيفية -34

وفيما لو أن هذه المبادئ التوجيهية قد خضعت للتحديث، أوضحت إدارة الصندوق بأن المبادئ التوجيهية 

، وأن التغييرات المحدثة على المبادئ حاليا تخضع للتنقيح ر البيئي والمناخي واالجتماعيإلجراءات التقدي

الفرص االستراتيجية القطرية، سوف تنعكس في المبادئ التوجيهية المنقحة إلجراءات التوجيهية لبرامج 

 التقدير البيئي والمناخي واالجتماعي.
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اإلدارة أيضا إلى أنه يتم حاليا تعزيز قدرة الموظفين على تنفيذ اإلطار والمبادئ التوجيهية المتعلقة وأشارت  -35

 مليات المتعلقة بمواضيع التعميم.به، بما في ذلك من خالل مناهج أكاديمية الع

في المناطق الريفية: دالئل وفرص جديدة النخراط الصندوق ذوي اإلعاقة األنشطة االقتصادية لألشخاص  (ج)

(EB 2019/128/R.7) 

 المخرج:

  استعرض المجلس الوثيقةEB 2019/128/R.7 األنشطة االقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة في ، حول

الممثلون عن دعمهم القوي لجهود الصندوق المتزايدة للترويج لتمكين األشخاص  المناطق الريفية. وعبر

 ذوي اإلعاقة.

 :، وهيوأحاطت اإلدارة علما بالتوصيات التي طرحها ممثلو الدول األعضاء في الصندوق -36

  إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم في تخطيط وتنفيذ برامج الصندوق، بهدف ضمان

 الكاملة والعادلة.مشاركتهم 

 .تعميم قضية اإلعاقة في برامج الصندوق وفرقه، بما في ذلك، في إطر النتائج والمساءلة 

  التمييز ضد األشخاص ذوي للترابط الذي غالبا ما يظهر في اتباع نهج متقاطع القطاعات، نظرا

 .التمييز ضد النساء واإلثنياتاإلعاقة، والتمييز في مجاالت أخرى، مثل 

   .االستمرار في تحليل األسباب الكامنة وراء التمييز المستند إلى اإلعاقة، والتطرق لها 

وأثنى أعضاء المجلس على إدارة الصندوق ألنها غدت جزءا من خطة العمل المعنية باإلعاقة، على مستوى  -37

ية اإلعاقة في سياق منظومة األمم المتحدة، ولتكريس جلسة تفاعلية في الدورة التالية لمجلس المحافظين لقض

 التنمية الريفية.

تساؤالت واردة، أوضحت إدارة الصندوق بأن جمع البيانات قد جرى بصورة ريادية في على وردا  -38

في البرازيل، وجورجيا، وليبريا،  فترة التجديد الحادي عشر للموارد لالمشروعات التي يتم تنفيذها، خال

عة واشنطن المعنية باإلعاقة. وكذلك فقد تم إدراج هذه األسئلة ومالوي، ونيبال، باستخدام جملة أسئلة مجمو

وباإلضافة إلى الدراسات الخمس الريادية، سوف  ،في تقدير األثر لفترة التجديد الحادي عشر للموارد. وبالتالي

 موارد.فترة التجديد الحادي عشر لللتقديرا في تقرير تقدير األثر  24تبلغ اإلدارة أيضا عن اإلعاقة من خالل 

كذلك فإن اإلدارة بصدد تصميم أربعة مشروعات مدعومة بالمنح، لكل إقليم من األقاليم التي سيتم فيها تعميم  -39

 األنشطة االقتصادية لألشخاص الريفيين ذوي اإلعاقة.

ملتزم  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو المشترك بين الوكاالت للجنة الدعم لفريق انضم الصندوق للتو -40

 استراتيجية األمم المتحدة إلدماج اإلعاقة كجزء من إدارة الموارد البشرية فيه.بتنفيذ 

 سري النكا، لتنفيذ قانون جديد لإلعاقة.م المتحدة للسكان في ليبريا، ومع صندوق األمكذلك يعمل الصندوق  -41

 إدارة المخاطر المؤسسية –من جدول األعمال  5البند 

 (EB 2019/128/R.8) تحديث -إدارة المخاطر المؤسسيةإطار تعزيز (أ)

 (EB 2019/128/R.9لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوق ) (ب)

 المخرجات:
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  تقرير مرحلي بالعلما بالتحديث المقدم عن إدارة المخاطر المؤسسية، وورحب المجلس التنفيذي، أحاط

 عن لوحة المخاطر المؤسسية، وهما الوثيقتان اللتان نظرالمجلس فيهما معا

  وأحاط المحلس علما بالتحديث المقدم عن العمل الجاري لتعزيز إطار إدارة المخاطر المؤسسية

، ووفر تعليقاته عن خارطة الطريق المقترحة، EB 2019/128/R.8للصندوق، كما هو وارد في الوثيقة 

الصندوق البيانات عن تقبل بما في ذلك تعديل سياسة إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق، وإعداد 

 .2020، بحيث تعرض على لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي في عام للمخاطر

 األساسية التي حددتها إدارة الصندوق، كجزء من لوحة إدارة المخاطر  وناقش المجلس أيضا المخاطر

، وفي حين يتوقع عرض نسخة جديدة من لوحة .EB 2019/128/R.9المؤسسية المعروضة في الوثيقة 

يستعرضون سالمخاطر لين عن و، إال أن إدارة الصندوق واألشخاص المسؤ2020المخاطر بنهاية عام 

ل هذه الصيغة الحالية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية للتمكين من المزيد من المناقشات عن المخاطر، وجع

 بالمعلومات. اللوحة أكثر غنى

هيكلية حوكمة إطار إدارة المخاطر المؤسسية،  تطور تساؤالت حول كيف ترى إدارة الصندوقردا على و -42

ات في هذا المضمار، أوضحت إدارة الصندوق بأن العمل مازال جاريا على هذه بودور لجنة مراجعة الحسا

. وسوف تلعب هذه اللجنة 2020المسألة، وأنه سيتم تشاطر مقترح مع لجنة مراجعة الحسابات في مارس/أذار 

القتراح حوار تخطط لمتعلقة بإدارة المخاطر، كذلك فإن إدارة الصندوق دورا رئيسيا في المناقشات ا

 مع أعضاء اللجنة قبل عرض النسخة الجديدة من لوحة المخاطر على المجلس التنفيذي. استراتيجي

ديد وأثار أحد األعضاء مسألة برنامج القروض والمنح المخطط له، ومستوى تجديد الموارد في فترة التج -43

كيف يمكن لهذا األمر أن يؤثر على برنامج القروص والمنح. وأوضحت إدارة  لموارد، وتساءلالحادي عشر ل

جات معظم المخرتستند الصندوق بأن الجزء األكبر من إطار إدارة النتائج ال يستند إلى مستوى البرمجة، وإنما 

 هوضحت إدارة الصندوق بأنإلى مشروعات يتم إغالقها خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد. وأ والنتائج

وبعض مؤشرات وى الثالث، وهي: تعبئة الموارد، مؤشرات من المستاليمكن أن يكون هنالك أثر على 

 المخصصات، وقياسات الكفاءة المؤسسية.

على إبقاء المجلس على علم بصورة منتظمة بالمخاطر المحتملة  وشجع أحد أعضاء المجلس إدارة الصندوق -44

، وإجراءات التخفيف المحتملة التي يمكن هأن يواجهها في إيصال برنامج قروضه ومنح التي يمكن للصندوق

 اتخاذها.

 بين مخاطر التنفيذ التي سيتم رصدها. دراج العنف المستند إلى الجنس، واقترح أحد األعضاء إ -45

 التقييم –من جدول األعمال  6البند 

 (EB 2019/128/R.10المائة )تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السابعة بعد  (أ)

أحاط المجلس علما بتقرير رئيس اللجنة بشأن دورتها السابعة بعد المائة، وعلى وجه الخصوص مداوالت  -46

 لوظيفةتنفيذ التوصيات الناشئة عن استعراض األقران الخارجي الخاصة بمتابعة عمل الاللجنة بشأن خطة 

 التقيم في الصندوق.

ستعراض األقران الخارجي لوظيفة ال بتنفيذ اإلجراءات والتوصيات الرئيسيةخطة العمل الخاصة مسودة  (ب)

 (EB 2019/128/R.11) التقييم في الصندوق

 المخرجات:
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 سوف تقوم إدارة الصندوق مع مكتب التقييم وعليها.  هاستعرض المجلس التنفيذي خطة العمل، ووفر تعليقات

لمستقل الجديد بتوفير أن يقوم مدير مكتب التقييم ا المستقل في الصندوق بتعديل اإلطار الزمني لضمان

 سياسة التقييم المعدلة.تعليقاته على 

  وسوف يتم التشاور مع المجلس التنفيذي بشأن التغذية الراجعة عن استعراضات توليفة المنتجات، وسياسة

رز في تنفيذ خطة عن التقدم المح صات لجنة التقييم، وكما ستعرض عليه تحديثاتالتقييم، وشروط واختصا

 العمل.

بصورة مشتركة مع مكتب التقييم المستقل في  بخطة العمل التي وضعتها اإلدارة رحب المجلس التنفيذي -47

هذه  تم تعديلالصندوق، والتي تتضمن التغذية الراجعة المستلمة من لجنة التقييم. وتساءل األعضاء فيما لو 

بصورة متسقة، )ب( تعديل خارطة الطريق  والمعالم الرئيسية البارزةحداث بغرض: )أ( اإلشارة إلى األالخطة 

 .تعليقاتهوالجدول الزمني للسماح لمدير مكتب التقييم المستقل بتوفير 

وتوفير  ؛خطة العمل من خالل لجنة التقييم وعبر المجلس عن اهتمامه باستالم تحديثات منتظمة عن وضع تنفيذ -48

المظاهر الرئيسية، مثل االختصاصات مشاورات غير رسمية عن  وعقد ؛تجعة عن توليفية المنتجاتغذية را

 المنقحة للجنة التقييم والسياسة المعدلة، وتوليفية المنتجات.

واقترح بعض األعضاء ترجمة دليل التقييم إلى اللغات الرسمية  في البلدان التي لدى الصندوق عمليات فيها،  -49

مع البلدان المهتمة إليجاد حل تقل إلى أنه سيتحرى هذا الموضوع يم المسبغية تيسير التنفيذ. وأشار مكتب التقي

 مناسب.

األخرى ، ومؤسسات تمويل التنمية للمؤسسات المالية الدولية الممارسات الجيدة علما بأخذالمجلس وأحاط  -50

بعين الحسبان، عند تعديل اختصاصات لجنة التقييم. كذلك تمت اإلحاطة بمقترح تقدم به أحد األعضاء لتحويل 

 لجنة التقييم إلى لجنة للفعالية اإلنمائية.

 المسائل التشغيلية –من جدول األعمال  7البند 

 : تعزيز الشفافية، والحوكمة، والمساءلةإطار للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة حول المسائل التشغيلية (أ)

(EB 2019/128/R.13) 

 المخرج:

  صادق المجلس التنفيذي على إطار للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة حول المسائل التشغيلية، كما هي

 .EB 2019/128/R.13واردة في الوثيقة 

 عبر ممثلو الدول األعضاء في المجلس عن دعمهم القوي لهذا اإلطار. -51

توفير التمويل وأوضحت إدارة الصندوق بأن التنفيذ الناجح لإلطار يعتمد على دعم المدراء اإلقليميين، وعلى  -52

 ألنشطة المتابعة، مثل مشاركة أصحاب المصلحة الذين تلقوا تدريبا مخصوصا في بعثات التقييم واإلشراف.

التغذية الراجعة، بل تزويد المستفيدين وأوضحت إدارة الصندوق أهمية إغالق حلقة التغذية الراجعة، من خال -53

تبعات مالية. وعندما يكون ذلك مالئما سوف لهذا  األمر  وسيكونالتطرق لشواغلهم، ولتعليقاتهم. عن كيفية 

 يتم استخدام التكنولوجيا، للمساعدة على الحد من التكاليف المتعلقة بتواصل أكبر وأكثر تواترا مع المستفيدين.

والطلب المستلم ، وصاعدا، 2020 ديسمبر/كانون األول منل توقيت تنفيذ اإلطار المقرر ؤل حوتسا وردا على -54

. وقد المشروع مرحلة تصميم  ذالتزام الحكومات منضرورة للتنفيذ في وقت أبكر، أكدت إدارة الصندوق على 

 .لمطلوب لتصميم مشروع مات التقريبي اأشهر، استنادا إلى الوق 10ي مدته تم وضع إطار زمن
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طات العامة باإلبالغ بصورة سللضمان أن تقوم ال عن اآلليات التي يتصورها الصندوقوتساءل األعضاء  -55

استراتيجيتها  ادية. وأوضحت إدارة الصندوق أنعن المعلومات التي يوفرها المستفيدون، وضمان الحي دقيقة

حكومات في مرحلة تصميم التخفيف من المخاطر، تتضمن تشجيع الملكية من خالل مناقشة اإلطار مع ال

بل طرف قالمشروع؛ والوصول إلى فهم مشترك عما ينطوي عليه هذا اإلطار، واستخدام أسلوب الرصد من 

آليات التظلم المحلية والوطنية وتلك  إلى تستندثالث. كذلك أوضحت إدارة الصندوق أن آليات التظلم سوف 

فاهيم ومبادئ اإلطار في إجراءات التقدير البيئي م تأصيلالتي يستخدمها الصندوق. وأكدت اإلدارة على 

 والمناخي واالجتماعي المحدثة.

وتساءل المجلس عن التحديات التي يمكن مواجهتها عند العمل مع المجموعات المهمشة والشعوب األصلية.  -56

إدارة الصندوق بأنه قد تم التطرق لحاجز اللغة من خالل العمل مع المؤسسات والمجموعات وأوضحت 

 حوار الصندوق المستمر مع الشعوب األصلية أيضا مفتاحا للعمل معا بصورة جيدة.يعتبر المحلية. كذلك 

ال مطروح حول العمل مع الشركاء، أعلمت إدارة الصندوق المجلس التنفيذي بأن الصندوق وفيما يتعلق بسؤ -57

قد تمت مواءمة هذا اإلطار بصورة وثيقة،  هيعمل مع عدد كبير من المصارف اإلنمائية متعددة األطراف، وأن

 مع استراتيجية البنك الدولي إلشراك المواطنين.

 المفيدة. همتعليقات ىالدول األعضاء في المجلس عل شكرت إدارة الصندوق ممثلي -58

 البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية اتبرامج الفرص االستراتيجية القطرية وتقييم (ب)

 المخرجات:

  المجلس علما بالتقرير الشفهي الذي قدمته إدارة الصندوق عن مخرج المشاورة الخاصة التي أجراها أحاط

نوفمبر/ تشرين الثاني  15المجلس التنفيذي، بشأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية التي عقدت بتاريخ 

للحصول تغذيتهم  . وتم تشاطر محتوى هذا التقرير مع أعضاء المجلس الذين حضروا المشاورة،2019

 ألف.-الراجعة. ويرد موجز للتقرير الشفهي في الملحق األول

 االستراتيجية القطرية والبرنامج  تقييمولكينيا، برنامج الفرص االستراتيجية التنفيذي  استعرض المجلس

 .ما أثناء المشاورةلم يتم النظر فيه حيثالقطري لكينيا، 

 

 أفريقيا الغربية والوسطى (1)

التعليقات التفصيلية عن برامج الفرص االستراتيجية القطرية لكل من، جمهورية أفريقيا الوسطى، ترد  -59

 ألف.-في الملحق األول وجمهورية الكونغو، وغانا، وليبريا

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 تم استعراض برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لليسوتو أثناء المشاورة، وترد تعليقات المجلس (أ)

 ألف.-في الملحق األولعليه المفصلة 

 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وتقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لكينيا (ب)

 .2025-2020استعرض المجلس التنفيذي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية كينيا للفترة  -60

لى الترويج لقضايا التعميم الرئيسية، وجهود التعاون بين وعبر المجلس عن تقديره لجهود الصندوق الرامية إ -61

ا لها، ووكاالت األمم المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في رالوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مق

 القطاع الزراعي.
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من خالل اإلدارة االبتكارية  ،الفقراء فقرا، بما في ذلكأشد وقد أثنى المجلس على جهود الصندوق الستهداف  -62

 لتغير المناخ.

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

 المخرجات:

  أحاط المجلس التنفيذي علما بالتقرير الشفهي الذي عرضته إدارة الصندوق بشأن مخرج المشاورة التي

. وقد تم تشاطر 2019تشرين الثاني /نوفمبر 28عقدها المجلس، حول مقترحات المشروعات/البرامج في 

 هذا التقرير بالفعل مع أعضاء المجلس الذين حضروا المشاورة.

  ،شاورة، وهي تلك المتعلقة أثناء الم التي لم تناقشاستعرض المجلس التنفيذي ثالثة من المقترحات اإلضافية

 باء.-لملحق األولفي اكستان والبرازيل. ويرد موجز للمشاورة والهرسك وأوزب بالبوسنة

  لمقترحات ولمناقشات هذه امقترحا لمشروعات وبرامج. ويرد موجز ل 14صادق المجلس التنفيذي على

 .EB 2019/128/R.57/Rev.1المجلس في الوثيقة 

 

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 التنمية المتكاملة لموارد المياه في أركانداب مشروع أفغانستان: (أ)

أفغانستان اإلسالمية بموجب إطار القدرة على جمهورية نظر المجلس التنفيذي في المنحة المقترح تقديمها إلى  -63

 التنمية المتكاملة لموارد المياه في أركانداب، كما هي واردة في الوثيقة برنامج، من أجل تحمل الديون

 EB 2019/128/R.20 على التمويل المقترح بموجب القرار ، مع اتفاقية التمويل المتفاوض عليها، وصادق

 الوارد أدناه:

تعادل قـرر: أن يقدم الصندوق منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون إلى جمهورية أفغانستان اإلسالمية 

دوالر أمريكي(. على أن تخضع ألية شروط وأحكام  40 000 000) قيمتها أربعين مليون دوالر أمريكي

 .نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةأخرى تكون مطابقة على 

 مناطق المرتفعةفي المتكاملة  ةيعزراتنمية نظم مشروع  إندونيسيا: (ب)

 عةزراتنمية نظم مشروع إلى جمهورية إندونيسيا من أجل استعرض المجلس التنفيذي القرض المقترح تقديمه  -64

، المنقحة كما هو وارد في EB 2019/128/R.22، كما هو وارد في الوثيقة مناطق المرتفعةفي المتكاملة 

الشروط الواردة في القرار ا، وصادق على التمويل المقترح بالضميمة، مع اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنه

 التالي:

ً بشروط عادية تعادل قيمته  أربعة وأربعين مليونا قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية إندونيسيا قرضا

(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة يورو 44 850 000) يورو وثمانمئة وخمسين ألف

 .على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 مشروع األعمال الزراعية وصمود أصحاب الحيازات الصغيرة سري النكا: (ج)

 والمنحة المقترح تقديمها إلى جمهورية سري النكا االشتراكية الديمقراطية نظر المجلس التنفيذي في القرض -65

 هو وارد في الوثيقة ، كمامشروع األعمال الزراعية وصمود أصحاب الحيازات الصغيرةمن أجل 

 EB 2019/128/R.24 مع اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق كما هو وارد في الضميمة، ، المنقحة

 التمويل المقترح بالشروط الواردة في القرارين التاليين:على 
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قـرر: أن يقدم الصندوق قرضاً بشروط عادية إلى جمهورية سري النكا االشتراكية الديمقراطية تعادل قيمته 

ً وسبعمائة ألف دوالر أميركي ) دوالر أميركي(، على أن يخضع ألية  41 700 000واحدا وأربعين مليونا

 .خرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةشروط وأحكام أ

دوالر أميركي(، على  1 000 000قرر أيضاً: أن يقدم الصندوق منحة تعادل قيمتها مليون دوالر أميركي )

 .الوثيقةأن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 برنامج تحويل الزراعة من خالل التنويع وريادة األعمال مالوي: (أ)

نظر المجلس التنفيذي في القرض والمنحة المقترح تقديمها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون إلى  -66

، كما هو وارد في الوثيقة األعمالجمهورية مالوي من أجل  برنامج تحويل الزراعة من خالل التنويع وريادة 

EB 2019/128/R.25 مع اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق كما هو وارد في الضميمة، المنقحة ،

 على التمويل المقترح بالشروط الواردة في القرارين التاليين:

مته سبعة وثالثين مليونا قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا بشروط تيسيرية للغاية إلى جمهورية مالوي تعادل قي

وحدة حقوق سحب خاصة(، على أن يخضع ألية  37 050 000وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 .شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

جمهورية مالوي تعادل قيمتها  قرر أيضاً: أن يقدم الصندوق منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون إلى

وحدة حقوق سحب خاصة(، على  13 700 000ثالثة عشر مليونا وسبعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 .أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 اعية الشموليةبرنامج تنمية سالسل قيمة األغذية الزر موزامبيق: (ب)

نظر المجلس التنفيذي في القرض والمنحة المقترح تقديمها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون إلى  -67

جمهورية موزامبيق من أجل  برنامج تنمية سالسل قيمة األغذية الزراعية الشمولية ، كما هو وارد في الوثيقة 

EB 2019/128/R.26 مع اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق ، كما هو وارد في الضميمة، المنقحة

 على التمويل المقترح بالشروط الواردة في القرارين التاليين:

للغاية إلى جمهورية موزامبيق تعادل قيمته ثمانية ماليين  قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا بشروط تيسيرية

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى  8 400 000وأربعمائة ألف دوالر أمريكي )

 .تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

ة على تحمل الديون إلى جمهورية موزامبيق تعادل قرر أيضاً: أن يقدم الصندوق منحة بموجب إطار القدر

دوالر أمريكي(، على أن تخضع ألية  33 600 000قيمتها ثالثة وثالثين مليونا وستمائة ألف دوالر أمريكي )

 .شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 لزيتيةالمشروع الوطني للبذور ا أوغندا: (ج)

المشروع الوطني للبذور  نظر المجلس التنفيذي في القرض المقترح تقديمه إلى جمهورية أوغندا من أجل -68

وط الواردة ، وصادق على التمويل المقترح بالشرEB 2019/128/R.27الزيتية ، كما هو وارد في الوثيقة 

ديسمبر/كانون األول  31موعد أقصاه التمويل في اتفاقية  على مفاوضاتالفي القرار أدناه، شريطة استكمال 

. وسيتم توزيع نسخة عن اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها أثناء دورة المجلس المقررة في أبريل/ نيسان 2019

، وإذا ادعت الضرورة، سترفق هذه االتفاقية بأيه تغييرات معتبرة قد تدخل على الشروط التي عرضت 2020

 على المجلس في دورته الحالية.
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قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا بشروط تيسيرية للغاية إلى جمهورية أوغندا تعادل قيمته تسعة وتسعين مليونا 

وسبعين مليونا وثالثمائة  نينون دوالر أمريكي( بما يعادل اثملي 99 600 000وستمائة ألف دوالر أمريكي )

على أن يخضع ألية شروط مليون وحدة حقوق سحب خاصة(  72 300 000ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة.

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

مذكرة رئيس الصندوق: مشروع المشروعات الريفية والتنمية الزراعية  البوسنة والهرسك: (أ)

 تمديد الموعد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل -

الخاصة بالمشروعات الريفية  التمويلصادق المجلس التنفيذي على تمديد الموعد األقصى للتوقيع على اتفاقية  -69

استنادا إلى المعلومات  -2021أبريل/نيسان  13حتى  -شهرا 12في البوسنة والهرسك، لمدة  والتنمية الزراعية

 EB 2019/128/R.28والمسوغات الواردة في الوثيقة 

 برنامج التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر مصر: (ب)

برنامج  نظر المجلس التنفيذي في القرض والمنحة المقترح تقديمها إلى جمهورية مصر العربية من أجل -70

ة ، المنقحEB 2019/128/R.29المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر، كما هو وارد في الوثيقة التحول 

، مع اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق على شروط التمويل المقترح في كما هو وارد في الضميمة

 القرارين التاليين:

العربية تعادل قيمته سبعة وخمسين مليونا قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا بشروط عادية إلى جمهورية مصر 

يورو(. على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة  57 440 000وأربعمائة وأربعين ألف يورو )

 .على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

يونا ومائة وثمانين ألف يورو قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق منحة إلى جمهورية مصر العربية تعادل قيمتها مل

يورو(. على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط  1 180 000)

 .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 تمويل إضافي -مشروع تنويع وتحديث الزراعة -مذكرة رئيس الصندوق أوزبكستان: (ج)

المقترح تقديمه إلى جمهورية أوزبكستان من أجل مشروع تنويع نظر المجلس التنفيذي في التمويل اإلضافي  -71

، مع اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، EB 2019/128/R.30وتحديث الزراعة، كما هو وارد في الوثيقة 

 المقترح في القرارين التاليين:اإلضافي وصادق على شروط التمويل 

ً بشروط مختلطة إلى  جمهورية أوزبكستان تعادل قيمته ستة وأربعين مليونا قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا

دوالر أمريكي(. على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون  46 200 000ومائتي ألف دوالر أمريكي )

 .مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 ادل قيمتها ثمانمائة ألف دوالر أمريكيتعإلى جمهورية أوزبكستان قرر أيضاً: أن يقدم الصندوق منحة 

دوالر أمريكي( على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي  800 000) 

 .للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 أفريقيا الغربية والوسطى (4)

 المرحلة الثانية - السلعيةقيمة المشروع دعم تنمية سالسل  الكاميرون: (أ)

مشروع دعم تنمية سالسل أجل نظر المجلس التنفيذي في القرض المقترح تقديمه إلى جمهورية الكاميرون من  -72

المنقحة كما هو وارد في  ،EB 2019/128/R.31المرحلة الثانية، كما هو وارد في الوثيقة  - السلعيةقيمة ال

 مويل المقترح في القرارين التاليين:، مع اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق على شروط التالضميمة
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مته اثنين وعشرين قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الكاميرون قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قي

وحدة حقوق سحب خاصة(، على  22 850 000وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة ) ئةمليوناً وثمانم

 .أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

ناً عشر مليو أحدقرضاً بشروط مختلطة تعادل قيمته قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الكاميرون 

وحدة حقوق سحب خاصة(، على  11 255 000ومائتين وخمسة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 .أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 برنامج دعم التنمية الريفية الشمولية والصامدة جمهورية الكونغو الديمقراطية: (ب)

إلى  ترح تقديمها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون والمنحة المقنظر المجلس التنفيذي في القرض  -73

، كما هو وارد في برنامج دعم التنمية الريفية الشمولية والصامدةمن أجل  الكونغو الديمقراطيةجمهورية 

شروط التمويل المقترح في  ، مع اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق علىR.32/2019/128الوثيقة 

 القرارين التاليين:

ً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ستة  قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قرضا

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية  26 640 000وعشرين مليونا وستمائة وأربعين ألف دوالر أمريكي )

 .ابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةشروط وأحكام أخرى تكون مط

قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون 

دوالر أمريكي(، على أن تخضع  9 860 000تعادل قيمتها تسعة ماليين وثمانمائة وستين ألف دوالر أمريكي )

 .ة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةألي

 صمود المنظمات ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب الحيازات الصغيرة برنامج غامبيا: (ج)

نظر المجلس التنفيذي في القرض والمنحة المقترح تقديمها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون  إلى  -74

صمود المنظمات ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب الحيازات الصغيرة  برنامججمهورية غامبيا من أجل 

أنها، وصادق على شروط ، مع اتفاقية التمويل المتفاوض بشEB 2019/128/R.33، كما هو وارد في الوثيقة 

فقد أحاط المجلس علما بمعارضة الواليات المتحدة  ،التمويل المقترح في القرارين أدناه. عالوة على ذلك

حكوماتها  تتطرقللمقترح، على ضوء سياساتها بشأن بعض المشروعات اإلنمائية المعينة في البلدان التي ال 

 قضية االتجار بالبشر.ل

ق قرضا بشروط تيسيرية للغاية إلى جمهورية غامبيا تعادل قيمته أربعة ماليين ومائتين قـرر: أن يقدم الصندو

دوالر أمريكي( على أن يخضع ألية شروط وأحكام  4 255 000وخمسة وخمسين ألف دوالر أمريكي )

 .أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

الصندوق منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون إلى جمهورية غامبيا تعادل قيمتها قرر أيضاً: أن يقدم 

دوالر أمريكي(. على أن تخضع ألية شروط  17 020 000سبعة عشر مليوناً وعشرين ألف دوالر أمريكي )

 .وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

مشروع التنويع الزراعي، واألسواق المتكاملة، والتغذية والصمود في وجه  يساو:ب -غينيا  (د)

 تغيّر المناخ

نظر المجلس التنفيذي في القرض المقترح  والمنحة المقترح تقديمها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون   -75

بيساو من أجل مشروع التنويع الزراعي، واألسواق المتكاملة، والتغذية والصمود في  -إلى جمهورية غينيا 

، مع قحة كما هو وارد في الضميمةالمن ،EB 2019/128/R.34وجه تغيّر المناخ، كما هو وارد في الوثيقة 

 اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، وصادق على شروط التمويل المقترح في القرارين التاليين:
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دل قيمته أحد عشر مليوناً بيساو قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعا-قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية غينيا

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى  11 800 000ئة ألف دوالر أمريكي )وثمانم

 .تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

بيساو منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون تعادل -قـرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية غينيا

دوالر أمريكي(، على أن تخضع  4 370 000ر أمريكي )قيمتها أربعة ماليين وثالثمائة وسبعين ألف دوال

 .ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 برنامج تنمية سالسل القيمة -مذكرة رئيس الصندوق نيجيريا: (ه)

نظر المجلس التنفيذي في التمويل اإلضافي المقترح تقديمه إلى جمهورية نيجيريا االتحادية من أجل برنامج  -76

اإلضافي، ، وصادق على شروط التمويل R.35/2019/128تنمية سالسل القيمة ، كما هو وارد في الوثيقة 

 في القرار التالي: كما هو وارد

مختلطة إلى جمهورية نيجيريا االتحادية بقيمة خمسين مليون دوالر قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا بشروط 

دوالر أمريكي( على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو  50 000 000أمريكي )

 أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة.

ضافية؛ اإلموارد ال( تتضمن 1على تعديل اتفاقية البرنامج بحيث: )أيضا كذلك فقد صادق المجلس التنفيذي 

 يتم إيجاد أية فئات إنفاق جديدة. ولن( تمدد تواريخ إنجاز البرنامج وإغالق القرض لفترة سنتين، 2)

 المسائل المالية –من جدول األعمال  8البند 

 بعد المائةتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخامس والخمسين  (أ)

بناء على طلب من المنسقين واألصدقاء، قدم رئيس لجنة مراجعة الحسابات نتائج مداوالت اللجنة بشأن كل  -77

 بند من البنود المالية عند النظر فيه، بدال من تقديم تقريره كبند قائم بذاته.

 EB 2019/128/R.37)الموارد المتاحة لعقد االلتزامات ) (ب)

 :المخرج

  أحاط المجلس التنفيذي علما بالوضع الحالي والمستقبلي المقدر لصافي نقدية الصندوق الذي تولده التدفقات

النقدية الخارجة المتوقعة مقارنة بالتدفقات النقدية الداخلة الحالية والمستقبلية المتوقعة، على النحو الوارد 

جلس التنفيذي رئيس الصندوق بسلطة . وعلى هذا األساس، فوض المEB 2019/128/R.37في الوثيقة 

مليون  1 062بمبلغ يصل إلى  2020عقد اتفاقيات للقروض والمنح التي سيوافق عليها المجلس في عام 

 دوالر أمريكي.

وردا على أسئلة، أوضحت اإلدارة أن احتياجات السيولة استخدمت في السابق لتحديد أمرين هما برنامج  -78

سنة القادمة. ويستتبع االنتقال المقترح بدال من ذلك استخدام  50صير ولفترة الـ القروض والمنح على المدى الق

سياسة كفاية رأس المال لتحديد التوقعات طويلة األجل، في حين ستستخدم سياسة السيولة بشكل أكبر لألغراض 

لتركيز على السيولة قصيرة األجل لتحقيق االستخدام األكفأ من السيولة. وستقوم اإلدارة بإنشاء مجموعة عمل ل

 قصيرة األجل.  

وردا على تعليق بشأن الفجوة بين المستوى المستهدف والتعهدات للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  -79

 أوضحت اإلدارة بأنه ما يزال البحث جاريا عن طرق لزيادة مستوى التعهدات.  
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لإلبالغ المالي ومراجعة الحسابات في المشروعات التي يمولها  االستعراض السنوي لإلطار المفاهيمي (ج)

 الصندوق

وأحاط المجلس التنفيذي علما، من خالل التقرير الشفهي لرئيس لجنة مراجعة الحسابات، بأن اإلطار المفاهيمي  -80

 لإلبالغ المالي ومراجعة الحسابات في المشروعات التي يمولها الصندوق، كما تمت الموافقة عليه في

، قد مضى على وضعه عامان وأن الدليل المصاحب له أصبح إلزاميا ابتداء من 2017ديسمبر/كانون األول 

. وفي حين أن المبادئ التي يتضمنها اإلطار تخضع الستعراض سنوي للتأكد من   كفايتها 2019عام 

 وانطباقها، فإنه ال توجد حاجة حاليا إلجراء أي تنقيحات كبيرة.

 EB 2019/128/R.38 + Add.1 + Add.2)تثمار في الصندوق )بيان سياسة االس (د)

 :المخرج

  وافق المجلس التنفيذي على بيان سياسة االستثمار في الصندوق، كما هو وارد في الوثيقةEB 

2019/128/R.38 والتعديالت الواردة عليه في الوثيقة ،EB 2019/128/R.38/Add.2 وأحاط علما ،

بشأن إطار الرقابة الداخلية على  EB 2019/128/R.38/Add.1قة بالمعلومات الواردة في الوثي

 استثمارات الصندوق.

 )م(.  8)ل( و8تم النظر في هذا البند باالقتران مع البندين  -81

وأكد رئيس لجنة مراجعة الحسابات أن اللجنة استعرضت الوثيقة في اجتماعها الخامس والخمسين بعد المائة  -82

 التنفيذي للموافقة عليها.وأوصت بتقديمها إلى المجلس 

عن تقديرها للوثيقة، وإلدراجها مبادئ بيئية، واجتماعية،  1-وفي بيان مشترك، أعربت القائمة الفرعية جيم -83

 وتسييرية، ولاللتزام بالمبادئ العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة.

وطلب األعضاء توضيحا حول ضرورة توفير مدراء االستثمار لبيانات أداء تاريخية ربع سنوية. وأوضحت  -84

 اإلدارة بأن ذلك من المتطلبات المعترف بها دوليا بموجب المعايير العالمية ألداء االستثمار. 

يقاس على أساسها أداء وعند الموافقة على بيان سياسة االستثمار، طلب األعضاء من اإلدارة تقديم معايير  -85

الحافظة اإلجمالية وأداء الحافظة المرجعية، بما يتماشى مع االلتزام الوارد في القسم باء بتقديم تقارير نصف 

 سنوية إلى المجلس التنفيذي. وأكدت اإلدارة بأنه سيتم وضع أهداف وحدود.

 EB 2019/128/R.39)) 2020خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق في عام  (ه)

 :المخرج

  كما هي واردة  2020نظر المجلس التنفيذي في، وأكد على، خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام

 ونقّحها وفقا لضميمتها.   EB 2019/128/R.39في الوثيقة 

  2020رحب المجلس التنفيذي بالتركيز الخاص على مجالي إدارة المخاطر وإدارة قوة العمل في عام       . 

 EB 2019/128/R.40)تعديل المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات الصندوق ) (و)

 :المخرج

 .وافق المجلس التنفيذي على تعديل المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات الصندوق 
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أحاط المجلس علما بأن لجنة مراجعة الحسابات قامت باستعراض المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات  -86

ومواءمتها مع أفضل الممارسات الواردة في سياسة إدارة المخاطر المؤسسية، وبما يتماشى مع  الصندوق

 التزام التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بتنفيذ خطة عمل للصرف.

ورّحب المجلس بإدراج شرط االمتثال الكامل من قبل المقترضين، والمتلقين، والمقدمين، والموردين لسياسة  -87

ن منع التدليس والفساد، وسياسة الصندوق بشأن منع أعمال التحرش الجنسي، واالستغالل الصندوق بشأ

 واالعتداء الجنسيين والتصدي لها، وإجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي. 

وعبّر المجلس عن تقديره للمبادئ التي أقرتها المبادئ التوجيهية، وجهود الصندوق الستخدام نظم التوريد  -88

وطنية، وضمان مواءمة المبادئ التوجيهية مع ممارسات التوريد الدولية، ودعم تعزيز نظم التوريد الوطنية. ال

وأكدت اإلدارة على التزام الصندوق بإعالن باريس بشأن فعالية المعونة، وبرنامج عمل أكرا؛ وبالتالي فإن 

توريد في مشروعات الصندوق دعمت ممارسة الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية، والمبادئ التوجيهية لل

 الصندوق في العمل من خالل النظم الوطنية.

ونظرا إلى أن التقرير السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف أظهر نقاط ضعف مستمرة في تنفيذ  -89

ي معالجة التوريد في المشروعات، عبّر المجلس عن أمله في أن تساعد المبادئ التوجيهية المعدلة للتوريد ف

 هذه القضية. 

وطلب المجلس تقديم تحديثات له عن الجهود المبذولة لتحسين ممارسات التوريد، ومعالجة الفساد من خالل،  -90

على سبيل المثال، بعثات مراجعة الحسابات في الموقع، باإلضافة إلى أي تغييرات على المبادئ التوجيهية 

 والدليل.

وأشارت اإلدارة إلى أن تحسين وتعزيز إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي من األولويات الرئيسية.  -91

ولذلك تم إطالق برنامج إلصدار شهادات اإلشراف والتدريب على التوريد، ووضع خطط أعمال إقليمية 

 د في مشروعات الصندوق. للتوريد، ويجري تنفيذ إصالحات على عملية التوريد، وتجديد إطار التوري

وفيما يتعلق بتوريد السلع واألشغال، أرادت القائمة جيم أن تعرف فيما إذا كان بإمكان الصندوق تنفيذ هامش  -92

معقول لألفضليات المحلية، نظرا للمجموعة المحدودة لمصادر التوريد في البلدان المنخفضة الدخل. كما 

وضع القانوني المحلي للمنظمات الوسيطة في الحاالت التي تعمل شددت القائمة جيم على الحاجة الستعراض ال

 فيها منظمات المجتمع المدني كجهات وسيطة. 

وردا على سؤال حول األدوات التي ستستخدم لضمان إدارة المخاطر في أنشطة التوريد في المشروعات،  -93

ي إدارة عمليات التوريد، وتحولت أشار المجلس أن اإلدارة قد أدخلت نهجا قائما على أساس تقييم المخاطر ف

 متوائم مع الغرض على مستوى المشروعات والمستوى القطري.إلى تقييم المخاطر المخصص وال

 وسوف تضمن اإلدارة االمتثال على أساس مستمر من خالل بعثات اإلشراف المنتظمة. -94

دة، وليس بمفعول رجعي وأوضحت اإلدارة أن المبادئ التوجيهية المعدلة ستنطبق على المشروعات الجدي -95

 على المشروعات الجارية.

 EB 2019/128/R.41)سياسة مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب ) (ز)

 :المخرج

  أعرب المجلس التنفيذي عن دعمه القوي لسياسة مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب، ووافق

والتي ستنقح إلدماج التعديالت  EB 2019/128/R.41على السياسة كما هي معروضة في الوثيقة 

 المنصوص عليها في ضميمتها.  
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  سوف تقدم اإلدارة تحديثا إلى لجنة مراجعة الحسابات والمجلس متى تم وضع إجراءات التنفيذ للسياسة من

كي قبل مجموعة عمل داخلية. وسوف تتأكد اإلدارة من تقاسم السياسة واإلجراءات مع المراجع الخارجي ل

 يستعرضها، وإدراج النتائج في التحديث التالي.  

 السياسة، وسيتم إعداد نماذج، وال سيما  سيتم استعراض الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية في ضوء

   للمشروعات المستقبلية مع القطاع الخاص، تعكس السياسة.

 لبند.ويرد أدناه موجز لردود اإلدارة على األسئلة المتعلقة بهذا ا -96

أوضحت اإلدارة أنها في طور تنفيذ حل نظام شامل حتى تتمكن من فحص الكيانات على أساس قوائم  -97

الجزاءات، وفقا لإلجراءات، وإجراء تقييمات فيما يتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب. وسوف يستخدم 

م النظام إلجراء فرز مسبق، النظام من قبل خبراء في المقر. وسيكون بإمكان موظفي الميدان والمقر استخدا

 والتشاور مع مجموعة الخبراء في المقر حسب االقتضاء.

وسيتم تنقيح السياسة استنادا إلى القرارات النهائية بشأن إدارة وهيكل المخاطر المؤسسية لضمان المواءمة.  -98

 وسوف تناقش هذه المسائل من قبل اللجان المعنية بالمخاطر ذات الصلة.   

وعلق بعض األعضاء بأنه ينبغي تطبيق السياسة على موظفي الصندوق أيضا. وأوضحت اإلدارة بأن هناك  -99

 بالفعل آليات بموجب سياسات الموارد البشرية وفي إطار مدونة قواعد السلوك لتغطية هذه المخاطر.   

ليات. وقد تعاقدت اإلدارة مع وأبلغت اإلدارة المجلس بأن التدريب على السياسة سيقدم من خالل أكاديمية العم -100

خبير من المعهد الدولي إلدارة المخاطر عن طريق المعهد المعتمد للمالية العامة والمحاسبة، وسوف تعتمد 

موظف خالل األشهر الستة  100على خبرة المؤسسات المالية الدولية. وتخطط اإلدارة لتدريب أكثر من 

 . 2020األولى من عام 

ل التي أثارها أحد األعضاء بشأن طرق التأكد مما إذا كان كيان ما يمول اإلرهاب، وردا على أحد الشواغ -101

أوضحت اإلدارة بأن الصندوق سيكون لديه حل نظام يشترك بقواعد بيانات أفضل الممارسات الدولية التي 

ؤسسات المالية ويتبادل المعلومات مع الم –بما في ذلك جوانب الملكية المفيدة  –تتتبع مخاطر تمويل اإلرهاب 

الدولية األخرى. وعلى هذا األساس، سوف يتخذ الصندوق أفضل القرارات، وفي حال الشك سيتوقف عن 

 الدفع.

وتخطط اإلدارة الستخدام بطاقة درجات فصلية تابعة للمراقب المالي كآلية للرصد الداخلي. وسيتم تقاسم بطاقة  -102

 الدرجات هذه مع لجنة المخاطر ذات الصلة.

 EB 2019/128/R.42)بموجب إطار االقتراض السيادي من كندا )قرض  (ح)

 :المخرج

  وافق المجلس على اقتراح لدخول إدارة الصندوق في ترتيبات قرض غير ملزم قانونيا، رهنا باعتمادات

مليون دوالر  150البرلمان، مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية من أجل قرض بقيمة 

ين بالدوالرات األمريكية، ومستدام ماليا، ويلتزم بالمعايير المحددة في إطار االقتراض السيادي، كندي، مع

 وتصويبها. EB2019/128/R.42كما هو مفصل في الوثيقة 

ورّحب المجلس بالقرض المقدم من كندا، كما تم استعراضه من قبل لجنة مراجعة الحسابات، وأحاط علما بأن  -103

روض الميسرة للدول األعضاء لدعم األنشطة التي تركز على المناخ، والمشروعات األموال ستستخدم للق

من  2التحولية للتمايز بين الجنسين لتعزيز تحقيق مهمة الصندوق وأهدافه اإلنمائية كما تنص عليها المادة 

 اتفاقية إنشاء الصندوق.
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في الصندوق، وإلعادة التفاوض بشأن وشكر الممثلون كندا على تقديم القرض دعما لبرنامج القروض والمنح  -104

الشروط وتحسينها بشكل كبير لفائدة المقترضين. وأظهر هذا أهمية امتالك الصندوق لمجموعة متنوعة من 

 أ طر وخيارات االقتراض.

 EB 2019/128/R.43)سياسة كفاية رأس المال ) (ط)

 الناتج:

 ة في الوثيقة وافق المجلس التنفيذي على سياسة كفاية رأس المال كما هي واردEB2019/128/R.43 .

وسوف تقيّم اإلدارة وترصد المقاييس والحدود المختلفة التي تتضمنها السياسة على مدى فترة تتراوح بين 

 شهرا، وتقدم تقريرا للمجلس وفقا لذلك. 12و 6

تقارير مستقلة أحاط المجلس التنفيذي علما بحاجة الصندوق إلى وضع سياسة لكفاية رأس المال كما أوضحت  -105

في الفترة األخيرة بشأن اإلدارة المالية، وبالنظر إلى انتقال الصندوق من نهج إدارة السيولة إلى نهج إدارة 

 رأس المال والسيولة.

وقد تم استعراض السياسة من قبل المجلس في سبتمبر/أيلول، ومن قبل لجنة مراجعة الحسابات في  -106

 تعليقات المستلمة خالل هذه االجتماعات في النسخة الحالية من الوثيقة.نوفمبر/تشرين الثاني. وتم التطرق لل

ورحب الممثلون بالسياسة وأشاروا إلى أنها شرط مسبق للتصنيف االئتماني واالستدامة المالية طويلة األجل  -107

م للصندوق. كما أنها واءمت الصندوق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى. وعبر الممثلون عن تقديره

 لتطبيق أفضل ممارسات الصناعة في صياغة الوثيقة.

 وتم طلب توضيحات عن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، واإلطار الزمني، وحدود الرفع المالي. -108

فيما يتعلق باختبارات القدرة على تحمل الضغوط، أوضحت اإلدارة أنه سيتم إبالغ المجلس بنواتج اختبارات  -109

وأضافت أنه سيكون من المفيد جدا الحصول على تقييم مستقل يجريه مستشار  القدرة على تحمل الضغوط،

 لجنة مراجعة الحسابات، وربما التثبت من النموذج من قبل البنك الدولي.

وفيما يتعلق باإلطار الزمني، كان المتوقع أنه بحلول الدورة األولى لمشاورات التجديد الثاني عشر لموارد  -110

من تقاسم بعض األرقام بشأن السيناريوهات المختلفة، والمستوى المتوقع الستهالك  الصندوق ستتمكن اإلدارة

. ومتى 2020رأس المال. وسوف تجرى مناقشة كاملة حول رأس المال في دورة المجلس في أبريل/نيسان 

رد وحتى بداية فترة التجديد الثاني عشر لموا 2021و 2020تبلورت األرقام، سيستمر اإلبالغ طوال عامي 

 ، عندما يبدأ استهالك رأس المال.2022الصندوق في عام 

وأما فيما يتعلق بحدود الرفع المالي، أوضحت اإلدارة بأن سياسة كفاية رأس المال يمكن أن توجه نسبة الرفع  -111

المالي للصندوق ألنها ستبين األموال التي يمكن إدراجها في قائمة الموازنة والتي لم تأت من مساهمات تجديد 

ـ ا في المائة الحالية إلى رأس المال الحالي للصندوق وتوقعاته؛ بينما تخطط المؤسسة  50لموارد. وتستند نسبة ال

 في المائة. 75إلى  70-الدولية للتنمية، على سبيل المثال، لتحقيق رفع مالي تتراوح نسبته بين 

 EB 2019/128/R.44)إصالح إطار القدرة على تحمل الديون ) (ي)

 :المخرج

  نظر المجلس التنفيذي في إصالح إطار القدرة على تحمل الديون ووافق عليه، كما هو وارد في الوثيقة

EB 2019/128/R.44. 

  كما وافق المجلس التنفيذي أيضا على إحالة مشروع القرار الوارد في الملحق الرابع من الوثيقة إلى

 ر في دورته الثالثة واألربعين.  مجلس المحافظين، مشفوعا بتوصية إليه باعتماد مشروع القرا
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رحب الممثلون بإصالح إطار القدرة على تحمل الديون، وأشاروا إلى أهميته الكبيرة لتطور الصندوق في  -112

المستقبل واستدامة نموذج عمله. وكما أشار رئيس لجنة مراجعة الحسابات، فإن اإلصالح يهدف إلى تعظيم 

ع االلتزام بالهيكلية الدولية للدعم المخصص إلدارة إجهاد الديون. كما استخدام المساعدة اإلنمائية الرسمية م

أنه خلق رابطا يمكن التنبؤ به بصورة أكبر بين دعم الدول األعضاء للبلدان المثقلة بالديون وقدرة الصندوق 

 على توفير التمويل لتلك البلدان.

ري الذي اتبعته في التطرق لقضية إطار وفي بيان مشترك، شكرت القائمة ألف اإلدارة على النهج التشاو -113

القدرة على تحمل الديون، واعترفت بالمخاطر التي تواجه الصندوق في حال عدم تعويضه عن التدفقات العائدة 

من القروض المتنازل عنها. وأعربت القائمة ألف عن دعمها لمبادئ وإجراءات اإلصالح، بما في ذلك إنشاء 

ية. ولكنها أشارت إلى أنه ال ينبغي لخط أساس تجديد الموارد أن يحدد مسبقا نطاق القروض فائقة التيسيرية للغا

مساهمات تجديد الموارد المستقبلية. وبالنسبة للمشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر القادمة، طلبت القائمة 

لة بالديون بالمنح، وحجم ألف تقديم مجموعة من السيناريوهات مع خيارات التمويل المحتملة لدعم البلدان المثق

 برنامج القروض والمنح المقابل لها.

في بيان مشترك اإلدارة على الجهود المكرسة إلصالح إطار القدرة على  1-وشكرت القائمة الفرعية جيم -114

المقترح حسن التوازن والصياغة، وال سيما  1-تحمل الديون، ورحبت باإلصالح. وقدرت القائمة الفرعية جيم

قروض فائقة التيسيرية للغاية للبلدان "الصفراء" التي لن تكون مؤهلة بعد اآلن لتلقي المنح بموجب  فكرة تقديم

 اإلصالح.

وكانت لدى الممثلين استفسارات حول تخصيص موارد المنح، وأثر اإلصالح على نظام التخصيص واألدوات  -115

للتمويل أن يوجه في ثالثة طرق: تمويل الجديدة المقترحة. وأوضحت اإلدارة أنه متى تم خصم التكاليف، يمكن 

منح إطار القدرة على تحمل الديون، وتمويل المنح العادية، وتمويل القروض الجديدة. وأكدت اإلدارة أنه ينبغي 

مناقشة نظام التخصيص والتحسينات األخرى كجزء من مشاورات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 

مويل المنح في الصندوق لضمان التركيز على المجاالت االستراتيجية ويجري العمل على تجديد سياسة ت

الستثمار موارد برامج المنح العادية. وأشارت اإلدارة إلى أن الصندوق سيواصل اتباع البنك الدولي وصندوق 

للتخفيف النقد الدولي فيما يتعلق بتصنيف البلدان. كما قدمت توضيحات فيما يتعلق بالمبادرة المتعددة األطراف 

 من عبء الديون، والتيسيرية.

وبوجه عام، أكد الممثلون على سالمة المبادئ التي يتضمنها اإلصالح وتطلعوا قدما إلى مناقشة السيناريوهات  -116

 خالل مشاورات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

 EB 2019/128/R.45)مقترح للحصول على تصنيف ائتماني للصندوق ) (ك)

 :المخرج

  وافق المجلس التنفيذي على البدء بعملية تقييم رسمية للتصنيف تهدف إلى الحصول على تصنيف ائتماني

. ومتى تم تحديد هذا التصنيف، سيتمكن EB 2019/128/R.45للصندوق، كما هو وارد في الوثيقة 

 تاحا للعامة.المجلس، باالشتراك مع اإلدارة، من اختيار ما إذا كان سيجعل هذا التصنيف االئتماني م

  ستوفر اإلدارة تغذية راجعة وتحديثات منتظمة بشأن العملية، وسوف تقدم المشورة بشأن نتيجة التقييم

. وسوف يتم ذلك مع الوضع في األذهان الحاجة لضمان السرية 2020الرسمي الذي قد يكون متاحا في عام 

سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، في التامة للعملية. وسوف تعقد االجتماعات الخاصة بهذه المسألة، 

 المستقبل في جلسات مغلقة. 



EB 2019/128 

21 

عند الترحيب بمقترح البدء بعملية تصنيف ائتماني رسمي لإلتاحة للصندوق بتنويع مصادر تمويله، طلب  -117

الممثلون المزيد من التفاصيل عن اإلطار الزمني وعن السرية. كما حّث الممثلون اإلدارة على أال تتسرع 

 يذ السياسات المرتبطة بعملية التصنيف االئتماني أو بعملية التصنيف االئتماني ذاتها.بتنف

وأوضحت اإلدارة بأن المناقشات األولية غير الرسمية مع وكاالت التصنيف قد بدأت بالفعل، وأنه بموافقة  -118

أوضحت اإلدارة بأن . وبالنسبة لمسألة السرية، 2020المجلس ستبدأ العملية الرسمية ويتم تنفيذها في عام 

التواصل المستمر بين المجاس التنفيذي واإلدارة سيكتسب أهمية قصوى. وأكدت اإلدارة على أن السرية 

عنصر حاسم، ونمطي لهذه العملية، لحماية كل من الصندوق والوكاالت المعنية، بحيث أن المعلومات الحساسة 

المعرفة، ورهنا بااللتزامات الخاصة بالسرية عند  عن العملية لن يتم تقاسمها إال على أساس الحاجة إلى

 االقتضاء.

 EB 2019/128/R.46)إطار إدارة األصول والخصوم ) (ل)

 :المخرج

 استعرض المجلس التنفيذي إطار إدارة األصول والخصوم في الصندوق، كما هو وارد في الوثيقة 

EB 2019/128/R.46. 

 )م(.8)د( و8تم النظر في هذا البند باالقتران مع البندين  -119

وأكد رئيس لجنة مراجعة الحسابات )إيطاليا( أن اللجنة استعرضت الوثيقة في اجتماعها الخامس والخمسين  -120

 بعد المائة.

وسأل أحد الممثلين اإلدارة عن قدرة الصندوق على مطابقة أسعار فائدة األصول والخصوم. كما رغب المجلس  -121

ع أسعار الفائدة المتوسطة والطويلة األجل، والتبعات في معرفة المزيد عن افتراضات الصندوق في وض

 المحتملة لالقتراض.

وردا على ذلك، أوضحت اإلدارة أن الصندوق سيكون أكثر دقة في إدارة األصول لتجنب خسارة رأس المال  -122

كنتيجة لعدم التطابق. وسوف يرصد الصندوق أوجه عدم التطابق الناشئة عن االقتراض، وسوف يضع حدودا 

 دافا لالقتراض.وأه

 (EB 2019/128/R.47)نهج سياسة السيولة الجديدة في الصندوق: المبادئ والمبادئ التوجيهية  (م)

 :المخرج

  استعرض المجلس التنفيذي نهج سياسة السيولة الجديدة في الصندوق: المبادئ والمبادئ التوجيهية، كما هو

 .EB 2019/128/R.47 وارد في الوثيقة 

 )ل(.8)د( و8البند باالقتران مع البندين تم النظر في هذا  -123

 وأكد رئيس لجنة مراجعة الحسابات أن اللجنة استعرضت الوثيقة في اجتماعها الخامس والخمسين بعد المائة. -124

ورحب األعضاء بالسياسة التي تهدف إلى مواءمة الصندوق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى من خالل  -125

قاس على أساسه السيولة، وإسناد احتياجات السيولة إلى صافي التدفقات النقدية. تقصير األفق الزمني الذي ست

وتمت اإلشارة إلى أن السياسة ستمّكن الصندوق من اإليفاء بالتزاماته دون أن يضطر لطلب مدفوعات تكميلية، 

 حتى في الظروف الخاضعة للضغوط.

وضع خطط طوارئ. وبهذا الصدد، طلبت  على أهمية 1-وفي بيان مشترك، صادقت القائمة الفرعية جيم -126

( حد 1من اإلدارة إجراء المزيد من التقييم لحدود إدارة السيولة، التي تشمل حاليا: ) 1-القائمة الفرعية جيم
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شهرا؛ حد  24-15يوما(؛ حد أدنى تحوطي للسيولة لفترة  60-30إيجابي للتدفقات النقدية لألجل القصير جدا )

 شهرا.  36-24لة لفترة للمستوى المستهدف للسيو

وردا على سؤال حول التوقيت، أبلغت اإلدارة المجلس بأن سياسة كفاية رأس المال الجديدة، الواردة في جدول  -127

 .2020األعمال أيضا للموافقة عليها، تتوقع فترة للرصد واإلبالغ في عام 

قعات بالنظر للمشاورات القادمة وأبلغت اإلدارة المجلس بأن الصندوق قد بدأ في إجراء عمليات محاكاة وتو -128

الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وتستند عمليات المحاكاة والتوقعات إلى افتراض أن سياسة 

 كفاية رأس المال سوف تعتمد من قبل المجلس.

 التسيير –من جدول األعمال  9البند 

 EB 2019/128/R.48)) 2021التواريخ المقترحة لدورات المجلس التنفيذي لعام  (أ)

 :المخرج

 كالتالي: 2021وافق المجلس التنفيذي على تواريخ دوراته التي ستعقد في عام 

 *2021أبريل/نيسان  21إلى األربعاء  19الدورة الثانية والثالثون بعد المائة:        من االثنين 

 2021سبتمبر/أيلول  16إلى الخميس  14الدورة الثالثة والثالثون بعد المائة:        من الثالثاء 

 2021ديسمبر/كانون األول  16إلى الخميس  14الدورة الرابعة والثالثون بعد المائة:        من الثالثاء 

 23أبريل/نيسان إلى الجمعة  21* سيتيح ذلك عقد المعتكف السابع للمجلس التنفيذي من بعد ظهر يوم األربعاء 

 أبريل/نيسان.

 (EB 2019/128/R.49)اصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق إنشاء هيئة المشاورات الخ (ب)

، والمنقحة وفقا لضميمتها، EB 2019/128/R.49استعرض المجلس التنفيذي القرار الوارد في ملحق الوثيقة  -129

 ووافق على عرضها ومشروع القرار على الدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين.

  (EB 2019/128/R.50) الصندوقإنشاء لجنة مخصصات رئيس  (ج)

على الدورة  EB 2019/128/R.50وافق المجلس التنفيذي على عرض مشروع القرار الوارد في الوثيقة  -130

 الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين إلعادة إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق. 

 (EB 2019/128/R.56)تحديث عن مقترح لنظام تصويت آلي في الصندوق  (د)

 :المخرج

  استعرض المجلس التنفيذي الوثيقة التي تتضمن تحديثا عن مقترح نظام التصويت اآللي وصادق على

 عرض القرار الوارد في ملحقها على الدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين العتمادها.

. 2019في يوليو/تموز  أحاط المجلس علما بأنه لم ت قدم أية عروض استجابة لطلب تقديم العروض الذي أ طلق -131

وعلى وجه الخصوص تلك  -ووفقا للتغذية الراجعة من البائعين، يعود السبب في ذلك إلى المتطلبات المعقدة 

المتعلقة بنظام التصويت المرجح الذي يتطلب تقسيم األصوات المدلى بها إلى عدة فئات لضمان سرية االقتراع 

ن عددا محدودا من اآلالت سيكون مطلوبا.  وحتى بعد تنقيح واالفتقار إلى وفورات الحجم نظرا إلى أ –

االختصاصات وإطالق طلب جديد لتقديم العروض، لم يتقدم سوى بائع واحد بعرض، ولكن هذا لم يستوف 

 الحد األدنى من المتطلبات اإللزامية.
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سمي للتوريد يتيح إجراء ولمعالجة هذه التحديات، أحاط المجلس علما باقتراح اإلدارة للبدء بإجراء تفاوضي ر -132

حوار بشأن المتطلبات مع بائعين متعددين في وقت واحد، مع احترام المبادئ األساسية للتوريد والمتمثلة في 

 المنافسة، واإلنصاف، والشفافية، والنزاهة في عملية االختيار.

السرية، والنزاهة،  وأكد المجلس على الحاجة لضمان أن أي حل بديل عن المتوقع سابقا يوفر نفس ضمانات -133

 وإمكانية التحقق من النتائج. 

ومع دعمه الستراتيجية توريد بديلة تعتمد عملية تفاوضية في السوق، حذر المجلس من إنفاق موارد كبيرة  -134

على توريد النظام. وفي هذا الصدد، شدد المجلس على أن نسبة التكلفة إلى الفائدة ينبغي أن تكون عامال حاسما 

إذا كان سيستخدم نظام تصويت آلي، نظرا إلى أن النظام سيستخدم مرة واحدة فقط كل أربع  رئيسيا فيما

سنوات. وأشارت اإلدارة إلى أن اإلجراء التفاوضي سيوفر مجاال أكبر للتفاوض بشأن التكاليف، وبالتالي ليس 

 هناك خطر زيادة في التكاليف. 

فر الوقت والموارد البشرية بالمقارنة مع نظام التصويت وأشار أحد األعضاء إلى أن نظام التصويت اآللي يو -135

 التقليدي الحالي، وأنه قد يصعب تحديد هذه الوفورات كميا من حيث التكلفة.

ووافقت اإلدارة على أن تحليل التكلفة والفائدة سيكون معيارا رئيسيا في اتخاذ القرار النهائي. وأكدت اإلدارة  -136

 اد حل ستبقى السرية، والنزاهة، وإمكانية التحقق من النتائج.على أن المبادئ الرئيسية في إيج

 تقرير مرحلي –من جدول األعمال  10البند 

تحديث بشأن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع أعمال التحرش الجنسي واالستغالل  (أ)

  (EB 2019/128/R.51)واالعتداء الجنسيين والتصدي لها 

 :المخرج

  أحاط المجلس التنفيذي علما بالتحديث بشأن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع

 EBأعمال التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها، كما هو وارد في الوثيقة 

2019/128/R.51 . 

الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين  أعرب األعضاء عن تقديرهم اللتزام الصندوق بمنع أعمال التحرش -137

والتصدي لها. ودعت القائمة ألف الصندوق التباع نهج برنامج األغذية العالمي الذي يستتبع إجراء استعراض 

 أكثر شموال من قبل طرف خارجي مستقل. 

ت ودورات وطلبت القائمة ألف من الصندوق، باإلضافة إلى اإلبالغ خالل اجتماعات لجنة مراجعة الحسابا -138

المجلس التنفيذي، إبالغ الدول األعضاء عن أي ادعاءات ذات مصداقية معروفة تتعلق بالممارسات غير 

القانونية و/أو أعمال التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين عندما تعتبر أن مثل هذه االدعاءات قد 

 ء فيه.يكون لها أثر كبير على الشراكة بين الصندوق والدول األعضا

وقدمت اإلدارة بعض المعلومات اإلضافية عن المسح المزمع. وقد أ جري مسح في نوفمبر/تشرين الثاني  -139

تضمن ألول مرة أسئلة تتعلق بالتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين. وسيصدر المسح  2018

ألغراض  – 2018عام الثاني في منتصف ديسمبر/كانون األول، وسيتضمن نفس األسئلة المطروحة في 

باإلضافة إلى بعض األسئلة المدرجة في مسح برنامج األغذية العالمي حول سوء  –الرصد وتحليل االتجاهات 

استخدام السلطة، وجميع أشكال التحرش والتمييز، بما في ذلك التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء 

ن باإلضافة إلى موظفي الصندوق، وسيتم إجراؤه الجنسيين. وسوف يشمل هذا المسح االستشاريين والمتدربي

فيما يتعلق بالتحرش  2021-2020من قبل مقدم خدمات مستقل. وسوف تصب النتائج في وضع خطة عمل 
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الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين، وسيكون هناك تركيز خاص على ضمان بيئة آمنة توفر الدعم 

 متأثرين لكي يقوموا باإلبالغ.والسرية الضروريين للضحايا واألشخاص ال

وطمأنت اإلدارة األعضاء بأن برامج التدريب ودورات تجديد المعلومات جارية. وبرنامج جهات االتصال  -140

موظفا، وسيتم في  20المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين يسير بشكل جيد. وحتى هذا التاريخ، تم تدريب 

للسماح لجهات االتصال المعنية باالستغالل واالعتداء الجنسيين  األشهر القادمة تنفيذ منصة سرية محددة

 فة وأفضل الممارسات. والعمل جار  بالتواصل مع بعضهم البعض ومع مكتب الشؤون األخالقية لتبادل المعر

 أيضا لتقديم عروض تتعلق باالستغالل واالعتداء الجنسيين في حلقات العمل االستهاللية للمشروعات.

سؤال بشأن إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي، أوضحت اإلدارة أن إجراءات التقدير وردا على  -141

االجتماعي والبيئي والمناخي هي قيد االستعراض، إال أنه يتم فحص المشروعات أثناء التصميم لتحليل 

تم تنبيه فرق المشروعات  المخاطر المحتملة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين، وقد

بشأن المجاالت عالية الخطورة. وسوف ت دخل المبادئ التوجيهية الجديدة إجراءات تخفيفية لمعالجة تلك 

 المخاطر، بما في ذلك قنوات اإلبالغ السرية.

تتخذ تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخاصة بالتقرير المرحلي بشأن التعاون بين الوكاالت التي  (ب)

 EB 2019/128/R.52)من روما مقرا لها )

 :المخرج

  نوفمبر/تشرين الثاني ونتيجة المداوالت  15أحاط المجلس التنفيذي علما بموجز المشاورة التي عقدت في

التي جرت أثناء المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني، ومجلس منظمة 

 .EB 2019/128/R.52سمبر/كانون األول، والملخصة في ضميمة الوثيقة األغذية والزراعة في دي

  وانسجاما مع روح ونص القرارات المتخذة من قبل مجلس منظمة األغذية والزراعة، والمجلس التنفيذي

 لبرنامج األغذية العالمي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على التوصيات الواردة في الضميمة.

رحبت القائمة ألف بالتحديثات المتعلقة بالتعاون بشأن األولويات الشاملة، بما في ذلك وفي بيان مشترك،  -142

اإلدارة الذكية للمناخ والبيئة، والجهود اإلضافية المبذولة من أجل زيادة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين 

التعاون بين الوكاالت التي  . كما رحبت القائمة ألف بالتقييم المشترك بشأن2030بما يتماشى مع خطة عام 

، وتطلعت قدما إلى استجابة مشتركة للتوصيات من 2020تتخذ من روما مقرا لها والمزمع إجراؤه في عام 

 قبل الوكاالت.

وطلبت القائمة ألف من اإلدارة متابعة عمل الفريق المعني باالبتكارات في مجال األعمال بصورة وثيقة وتنفيذ  -143

ممكنا. وباإلضافة إلى ذلك، طلبت القائمة ألف أن يقوم الصندوق بالتوقيع على  توصياته حيثما كان ذلك

االعتراف المتبادل بالسياسات واإلجراءات الذي وقع عليه بالفعل كل من منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج 

 األغذية العالمي. 

 مة األمم المتحدة اإلنمائية. وتوقعت القائمة ألف وثيقة أكثر تفصيال عن تنفيذ جميع جوانب إصالح منظو -144

وفي حين اعترفت القائمة ألف بالدور النشط الذي تقوم به الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في اإلعداد  -145

لمؤتمر القمة العالمي لألغذية تحت القيادة المباشرة لألمين العام لألمم المتحدة، إال أنها شددت على ضرورة 

 عضاء من البداية في العملية التحضيرية.المشاركة الكاملة للدول األ

وطلب أحد األعضاء إدراج تقرير وضع كملحق يصف األنشطة المختلفة التي تتضمنها خطة عمل الوكاالت  -146

 .2020و 2019التي تتخذ من روما مقرا لها لعامي 
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خطة عمل منطقة أبلغت اإلدارة المجلس بأن الصندوق يعمل مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بشأن  -147

 الساحل وسوف تقدم تحديثا عنها في تاريخ الحق.

 مسائل أخرى –من جدول األعمال  11البند 

 EB 2019/128/R.53)تجديد اتفاقية استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضي ) (أ)

 :المخرجات

  وافق المجلس التنفيذي على التوقيع على تجديد اتفاقية استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضي

 . 2030في مقر الصندوق، والذي يتضمن، بين جملة أمور أخرى، تمديد االتفاقية حتى عام 

 موافقة على وبالنظر إلى االعتراضات التي أثارها بعض األعضاء بشأن تفويض رئيس الصندوق بسلطة ال

تجديدات االتفاقية في المستقبل، سيتم حذف الجملة التي تشير إلى التفويض بالسلطة من إطار الموافقة في 

 . EB 2019/128/R.53الوثيقة 

 مقترح بشأن مكان انعقاد الدورة الرابعة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق (ب)

فقتها األولية للنظر في إمكانية استضافة الدورة أبلغ ممثل دولة الكويت المجلس بأن حكومته قد أعطت موا -148

. وقد حدث تأخير في إصدار بيان رسمي بشأن 2021الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين في فبراير/شباط 

هذه المسألة بسبب استقالة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني. وتطلب حكومة الكويت من إدارة الصندوق 

التنفيذي لمناقشة هذه المسألة متى تم إصدار البيان الرسمي. وأوضح الممثل أن  الدعوة لدورة خاصة للمجلس

دولة الكويت ستغطي تكاليف سفر وسكن موظفي الصندوق وأعضاء المجلس، باإلضافة إلى التكاليف 

 اللوجستية واإلدارية.

المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني كما أبلغ الممثل المجلس بأن حكومته تنظر في استضافة دورة أكتوبر لهيئة  -149

 عشر لموارد الصندوق؛ إال أن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذه المسألة.

أو دورة مستقبلية لمجلس  2020وذّكر ممثل الهند المجلس باقتراح حكومته في وقت سابق باستضافة دورة عام  -150

عترف رئيس المجلس بأن المجلس لم يرفض المحافظين، وطلب أن ينظر المجلس في هذا االقتراح أوال. وا

هذا االقتراح، ولكنه ذّكر بالقلق المتعلق بضمان مشاركة رفيعة المستوى من قبل الدول األعضاء في مشاورات 

الدورة األولى للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، التي ستعقد فورا بعد دورة مجلس المحافظين في 

يس المجلس المجلس التنفيذي عن محادثته مع محافظ الهند، وأوضح أن . كما أبلغ رئ2020فبراير/شباط 

 .2022األفضلية هي أن تستضاف الدورة في نيودلهي بعد ترأس الهند لقمة مجموعة العشرين في عام 

 حضور مراقبين صامتين لوقائع دورات المجلس التنفيذي (ج)

الصامتين في دورات المجلس التنفيذي إلتاحة المزيد أخذ أحد األعضاء الكلمة واقترح تمديد مشاركة المراقبين  -151

من التفاعل بين الدول األعضاء، وال سيما خالل المناقشات بشأن مقترحات المشروعات/البرامج. ووافق 

 المجلس التنفيذي على تفويض المنسقين واألصدقاء بهذه المسألة.

 اختتام الدورة

، والموافقة الهامة للغاية على آلية إصالح 2019دا في قدم رئيس المجلس شكره للمجلس على سنة مثمرة ج -152

 Mariaإطار القدرة على تحمل الديون أثناء الدورة. وودع رئيس المجلس، غيابيا، سفيرة األرجنتين 

Boldorini التي عملت كممثلة لبلدها في المجلس، وشكرها على مساهماتها الجليلة في الصندوق. كما ودع ،

، التي Andreina Mauroذوي الخدمة الطويلة في مكتب سكرتير الصندوق،  رئيس المجلس موظفة من
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، وشكرها على مساهمتها في الصندوق من خالل األدوار المختلفة التي قامت بها على 2020ستتقاعد في عام 

 مدى السنين.

 .EB2019/128.INF.7ون شر البيان الختامي لرئيس المجلس في الوثيقة  -153
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التي أجريت بشأن برامح الفرص  لتقرير الشفهي عن نتائج المشاورةموجز ل –ألف 

االستراتيجية القطرية وما يتعلق بها من تقييمات البرامج واالستراتيجيات 

 القطرية

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  15 –مشاورة بشأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 القاعة البيضوية

كما و .2019نوفمبر/تشرين الثاني  15ريخ الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية بتا عقدت المشاورة -1

تمكين الصندوق  فيالغرض من هذه المشاورة  يتمثل، 2019كان الحال عليه في الدورتين السابقتين عام 

غنى مما هو ممكن أثناء اجماعات المجلس، مع تمكين  وأكثر أوسعمن إجراء حوار وأعضاء المجلس التنفيذي 

 تخصيص المزيد من الوقت للقضايا االستراتيجية رفيعة المستوى األخرى. أثناء اجتماعاته منالمجلس 

يا جنوب قاالستراتيجية القطرية، جميعها لبلدان تقع في أفري صاستعرضت المشاورة خمسة برامج للفر -2

كونغو. واليوم يسرني أن أقدم الرية أفريقيا الوسطى، وليبريا، وغانا، والصحراء، وهي: ليسوتو، وجمهو

للمجلس تقريرا عن مداوالت المشاورة الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية. وقد تم تشاطر موجز 

شعرت للمشاورة مع جميع المشاركين فيها، بغية الوصول إلى مدخالتهم بشأنها. وكما ذكرت خالل الدورة، فقد 

لوقت المالئم اا لم نتمكن من تقديم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الخاص بكينيا في نبخيبة األمل ألن

المجلس التنفيذي اليوم، سيحظون بفرصة استعراض برنامج  لمناقشته أثناء هذه المشاورة، إال أن أعضاء

 الفرص االستراتيجية القطرية هذا.

عضو من أعضاء المجلس التنفيذي وثالثة أعضاء في  12يث شارك فيها حظيت المشاورة بحضور جيد، ح -3

الصندوق، من غير أعضاء المجلس التنفيذي. وسعدنا على وجه الخصوص، بالترجيب بممثلي حكومات 

ليسوتو، وجمهورية أفريقيا الوسطى )من خالل الفيديو(، وليبريا والكونغو، وقد تم دعوة كل واحد منهم لإلدالء 

قد استلمنا تعليقات هم بنهاية مناقشة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الخاص ببالدهم. وكذلك فبتعليقات

مندوب الواليات المتحدة األمريكية، وتم تشاطرها مع امج الفرص االستراتيجية القطرية من مكتوبة عن بر

 الفرق القطرية المعنية.

برامج، وعبروا كانوا إيجابيين على وجه العموم، بشأن هذه ال واعتقد بأن األعضاء الذين تحدثوا أثناء المشاورة -4

عمليات تصميمها  الستنادوتتواءم بصورة كاملة مع السياسات واالستراتيجيات الوطنية،  ألنها ،عن تقديرهم

إلى حوار فعلي بين الصندوق والحكومات المعنية، وكذلك فقد أشركت هذه العمليات أيضا شركاء التنمية 

لكونغو، وغانا، على وجه ليسوتو، وا -فقد أدركنا بأن هنالك عدد من البرامج، وهي ،ومع قولنا هذااآلخرين. 

فقد أعددنا ضميمة لبرامج الفرص االستراتيجية  ولذازيد من التحسينات عليها، ميمكن إخال ال  -الخصوص

 القطرية تسلط الضوء على القضايا ذات الصلة.

ست قضايا برزت في أن أتشاطر معكم ، أود ستراتيجية القطرية اإلفرادية امج الفرص االوقبل الدخول في بر -5

معكم أحد شواعلنا المشتركة لضمان  حيث تشاطرنا، االستهدافالمناقشة في عدد من السياقات المختلفة. أولها: 

ب أن تركز موارد الصندوق على أشد الشرائح فقرا من السكان الريفيين؛ وعلى النساء الريفيات والشبا

في سياقات مختلفة: سواء  المخاطر: برزت أيضا قضية الريفيين، عالوة على األشخاص ذوي اإلعاقة. ثانيا

أكانت سياسية ، أو تتعلق بالهشاشة، أو تغير المناخ، أو التنفيذ؛ وقد أوضحنا بعض الخطوات التي نتطلع لها 

باعتباره أحد المعوقات  باالفتقار إلى الحضور القطرياالعتراف تم لمخاطر وإدارتها. ثالثا: للتخفيف من هذه ا

مستوى شبه اإلقليمي. رابعا: تم تسليط الضوء على الفي عدد من البلدان، حيث يكون تمثيل الصندوق على 

مع الحكومات بطبيعة الحال، ولكن أيضا مع وكاالت التنمية األخرى والقطاع الخاص،  ،أهمية الشراكات

في روما، ومع الفريق القطري األكبر لألمم المتحدة. خامسا: تم تسليط الضوء على  والوكالتين األخريتين

أهمية بناء كذلك فقد تم تسليط الضوء على بشأنها،  البد من فعل المزيدباعتبارهما أولوية  الرصد والتقييم
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للصندوق:  وأخيرا تحدثنا عن األنشطة غير اإلقراضيةالمؤسسات الوطنية لتحسين نظمها للرصد.  قدرات

توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي، ، بما في ذلك إدراج االنخراط السياساتيوعلى وجه الخصوص 

. وقد أدركنا بأن هذين الموضوعين كانا من المواضيع الرئيسية والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

 في برامج الفرص االستراتيجية القطرية.

دت صيل، دعوني أتشاطر معكم وبصورة موجزة بعض النقاط المخصوصة التي ورالتفافي دون الدخول وب -6

 مج الفرص االستراتيجية القطرية:في مناقشتنا لكل برنامج من برا

عبر األعضاء عن تقديرهم إلدارج قضايا البيئة وتغير المناخ، برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لليسوتو،  -7

لشراكات. كذلك فقد طلب من أعضاء الفريق القطري أيضا إيضاح لق ووللترويج للنهج الذي يوجهه السو

جين الريفيين في ليسوتو، واإلبقاء على التركيز على المختلفة للمنتاسترتيجية االستهداف ذات الصلة بالفئات 

 تم السعي أيضاوبالمائة من السكان الريفيين.  80أشد األسر فقرا، والذين تصل نسبتهم إلى ما يقرب إلى 

للحصول على المزيد من المعلومات عن كيفية الترويج لجدول أعمال التعميم. وتم االعتراف بأن تغيير أنماط 

الخاصة باستخدام الموارد الطبيعية أمر هام بصورة حاسمة، الستدامة تدخالت المشروع، ولكنه أيضا  السلوك

يتهدد تنفيذ هدا البرنامج.  الذي سياسيلاخطر المدى أخرى في مسألة  وبرزت يتطلب دعما على المدى الطويل.

 ضميمة لالستجابة لهذه التعليقات ولتعزيز البرنامج على وجه العموم.أعدت و

يز على تم األعراب عن التقدير للتركبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى،  -8

ة بالتركيز على الشراكات. وركز معظم لمجموعات الضعيفام لإيالء االهتمتبسيط تصميم المشروعات، و

النقاش على إدارة المخاطر، والخطوات التي يتخذها الصندوق في هذا الصدد، بما في ذلك اإلشراف المنتظم، 

ز إشراك ، والدعم اإلضافي للقضايا االئتمانية، واإلجراءات الرامية لتعزيوتكريس الموارد البشرية الضرورية

يضا بالسياق األمني الصعب في البالد. وقد توفرت معلومات حول بعض أالمواطنين، مع االعتراف 

خصوصيات جدول أعمال الصندوق بالنسبة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، ونهج الصندوق 

 في البالد. ينالستهداف النساء الريفيات والشباب الريفي

استراتيجية إرساء الشراكات، وإدماج المواضيع الشاملة ، حظيت برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لليبريا -9

األربعة للصندوق بالثناء. وأما القضايا الحساسة التي أثيرت فتمثلت في أهمية أخذ االعتبارات االجتماعية 

سل القيم الزراعية؛ والحاجة لرصد وتقييم قويين لتعزيز القدرات والبيئية بعين الحسبان، عند اختيار سال

لى الرصد والتقييم؛ والشفافية واالمتثال لسيادة القانون؛ وحوار السياسات. وهنا تمت اإلشارة إلى الوطنية ع

قيمة توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي. وقد مثلت استعراضات النتائج الفصلية لمناقشة اإلنجازات المتحققة 

ابعة وثيقة للبرنامج القطري واالستجابة والقضايا مع الحكومة أحد األدوات التي يستخدمها الصندوق لضمان مت

 .لعدد من هذه القضايا

مع أولويات الحكومة. للبرنامج تم االعتراف بالمواءمة الوثيقة  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لغانا، -10

ربطها بالبرنامج باهتمام مخصوص باألنشطة غير االقتراضية المقترحة، وأعطيت الضمانات  وبرز

االستثماري للصندوق. وستتضمن األنشطة الرئيسية تلك المجراة في سياق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

الثالثي، ودعم بناء القدرات بموجب وحدة اإليصال الممولة بالمنح، وقيادة الصندوق لمجموعة العمل الخاصة 

نوايا الصندوق بصورة أفضل فيما يتعلق باستخدام الكيميائيات بالقطاع الزراعي. وقد تم إعداد ضميمة إليضاح 

 الزراعية بموجب الهدف االستراتيجي الثاني للبرنامج )"تعزيز اإلنتاجية في سالسل القيم الشمولية"(

، ركزت المناقشات على وجه الخصوص، على إعادة إنخراط برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للكونغو -11

ي الكونغو، بعد فترة طويلة من تعليق أنشطته في البالد، وقد تم إيضاح بأن إيقاف العمل الصندوق مؤخرا ف

يعني البدء بالعديد من األنشطة من الصفر؛ وبأن هناك جملة من اإلجراءات التي يتم اتخاذها لضمان أال تبزغ 

ل دون اد القروض للحؤوتابعة المنتظمة لسدالظروف التي أدت إلى تعليق الحافظة من جديد، وهي تتضمن الم
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النظير؛ وإدارة توفر التمويل  ي ألهلية النفقات المتكبدة، وضمانالوقوع بالمتأخرات، والرصد في الوقت الفعل

طر االستباقية كجزء من عملية اإلشراف والتحديث الشهري لبطاقات الدرجات في الشعبة؛ والرصد من المخا

المكرسة اإلضافية على المستوى القطري تنفيذ برنامج الفرص  قبل طرف ثالث. كذلك ستدعم الموارد البشرية

وتم إعداد ضميمة لتوفير المزيد من المعلومات حول التوصيات السياساتية للجنة االستراتيجية القطرية هذا. 

 األمن الغذائي العالمي، وانخراط الصندوق في عملية إطار األمم المتحدة للتعاون اإلنمائي المستدام.

قد غطيت جميع النقاط، وآمل أن يشعر أولئك الذين شاركوا في المشاورة بأن هذا الموجز  آمل أن أكونوبهذا،  -12

 للمناقشات التي جرت، وشكرا لكم. عرض فعليهو 
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 موجز لمقترحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجلس التنفيذي –باء 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  28 –مقترحات المشروعات والبرامج الخاصة بمشاورة ال

 القاعة البيضوية

 

 مقدمة

للمجلس التنفيذي حول مقترحات المشروعات والبرامج المقرر عرضها على الدورة الثامنة  مشاورةعقدت  -1

. وتنعكس مداوالت ممثلي الدول 2019نوفمبر/تشرين الثاني  28والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي بتاريخ 

 في محاضر الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة.أثناء هذه المشاورة األعضاء في المجلس 

 مقترحات المشروعات والبرامج

مع إطار  التنفيذي في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة على المقترحات التالية التي تتواءم المجلسصادق  -2

القدرة على تحمل الديون. وتعكس التغذية الراجعة المستلمة من األعضاء خالل المشاورة الخاصة بمقترحات 

نوفمبر/تشرين الثاني، وخالل دورة المجلس التنفيذي الثامنة  28المشروعات والبرامج المنعقدة بتاريخ 

 .ديسمبر/كانون األول 11بتاريخ المنعقدة والعشرين بعد المائة 

 آسيا والمحيط الهادي

 (EB 2019/128/R.20)التنمية المتكاملة لموارد المياه في أركانداب  مشروعأفغانستان: 

مليون دوالر أمريكي بموجب إطار القدرة على تحمل الديون.  40التنفيذي على منحة بقيمة  المجلسصادق  -3

مليون دوالر  395.93ويشارك في تمويل هذا المشروع مصرف التنمية اآلسيوي، وتصل تكلفته اإلجمالية إلى 

ول المصرف أمريكي. وسوف يقوم مصرف التنمية اآلسيوي بإدارة منحة الصندوق واإلشراف عليها. وسيم

مكون األشغال المدنية الكبيرة، في حين سيذهب تمويل الصندوق إلى مبادرات تنمية مجاالت الطلبات التكميلية. 

واعترف ممثلو الدول األعضاء بالخطر المرتفع والسياق الهش، ودعموا خيار إرساء شراكة مع مصرف 

وأن يسعى بصورة حذرة إلدارة المخاطر. التنمية اآلسيوي، وطلبوا أن تبقى صورة الصندوق واضحة كممول 

كذلك فقد اعترفوا أيضا بالجهود المبذولة الرامية إلى ضمان استفادة المجتمع بأسره، بما في ذلك النساء، من 

 تنفيذ المشروع.

 (EB 2019/128/R.22) ةالمرتفعالمناطق في  تنمية أنظمة زراعية متكاملة إندونيسيا: مشروع 

مليون دوالر أمريكي لهذا المشروع الذي يركز على التنويع  50صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -4

أسرة من أصحاب الحيازات  30 000والفواكه في المرتفعات. ويستهدف المشروع  الخضارالمنتج لزراعة 

وأثنى ممثلو الدول األعضاء الصغيرة، ومزارعي الكفاف المهشمين، والنساء اللواتي يقمن بالتجهيز، والشباب. 

مليون دوالر أمريكي. كذلك  70على تدابير التمويل المشترك مع بنك التنمية اإلسالمي، مع تعبئة مبلغ قدره 

اعترف ممثلو الدول األعضاء في المجلس بأهمية تحسين إدارة الموارد الطبيعية في المرتفعات، وأثنوا على 

مائة من إجمالي تمويل الصندوق( وحثوا الفريق القطري على ضمان في ال 83تركيز المشروع على المناخ )

 التنسيق واإلشراف الفعالين، نظرا للسياق الالمركزي في تنفيذ المشروع.

 (EB 2019/128/R.23المرحلة الثانية ) -السبيال  -باكستان: مشروع دعم ُسبل العيش في غوادار 

ماليين دوالر أمريكي  3دوالر أمريكي ومنحة بقيمة  مليون 60صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -5

أسرة من المجتمعات  100 000لهذا المشروع في باكستان. ويركز المشروع على توفير الدعم لسبل عيش 

الساحلية في بلوشستان، مع إيالء األولوية لمجتمعات الصيادين التقليديين، وسالسل القيمة ذات الصلة. ويعتبر 

بة أول شراكة ثالثية في باكستان بين الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها، حيث هذا المشروع بمثا
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يركز الصندوق على االستثمارات في سالسل القيمة اإلنتاجية، وتركز منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

ة لمدقعي الفقر. وعبر على التدريب الزراعي، في حين يركز برنامج األغذية العالمي على توفير حزم مغذي

ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي عن تقديرهم الكبير لمقترح هذا المشروع، وحثوا الفريق القطري 

 على ضمان التنسيق الوثيق مع المبادرات اإلنمائية األخرى في بلوشستان.

 (EB 2019/128/R.24سري النكا: مشروع األعمال الزراعية وصمود أصحاب الحيازات الصغيرة )

مليون دوالر أمريكي  1مليون دوالر أمريكي ومنحة بقيمة  41.7صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -6

أسرة في المناطق الجافة من  40 000لهذا المشروع الذي يركز على الحد من الفقر والضعف في صفوف 

ارة الصندوق بأن نهج الشراكة أكثر المناطق تعرضا لخطر تغير المناخ. وقد أوضحت إد وهيسري النكا، 

بين المنتجين والقطاعين العام والخاص في سالسل القيمة الذي يتم اتباعه، يبني على الخبرة المسهبة في سري 

النكا، وأن اعتبارات االستدامة هي التي وجهت تصميم المشروع. وقد أدى ذلك إلى التركيز على صون المياه، 

 لمناخ، والتشغيل والصيانة السليمين.وسالسل القيمة المقاومة لتغير ا

 أفريقيا الشرقية والجنوبية 

 (EB 2019/128/R.25)مالوي: برنامج تحويل الزراعة من خالل التنويع وريادة األعمال 

مليون دوالر أمريكي وعلى منحة بموجب إطار القدرة على  51.1صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -7

مليون دوالر أمريكي لهذا البرنامج الذي يصنف على أنه يتسم بالتحول الجنساني  18.9تحمل الديون بقيمة 

مناخيا، والتركيز على سالسل  قضايا التغذية والشباب. وسوف يروج هذا البرنامج للزراعة الذكية وبمراعاة

ستستفيد  أسرة 127 000 أسرة، منها 300 000القيمة التجارية. ويتوقع لهذا البرنامج أن يصل إلى حوالي 

بصورة مباشرة. وأثار ممثلو الدول األعضاء عددا من التساؤالت، بما في ذلك عن كيفية تنظيم سالسل قيمة 

ر االقتصادية الكلية ومخاطر االقتصاد السياسي وإجهاد الدين في مختلفة لسبع سلع، وكيف سيتم أخذ المخاط

وقد وفر المدير القطري إجابات على عدة أسئلة  البلد بعين االعتبار في استراتيجية التخفيف من المخاطر.

خالل المشاورة، وسوف يتم توفير إجابات أخرى كتابةً. كما سيتم إعداد ضميمة لتقرير رئيس الصندوق 

 .وتشاطرها

 (EB 2019/128/R.26موزامبيق: برنامج تنمية سالسل قيمة األغذية الزراعية الشمولية )

مليون دوالر أمريكي ومنحة بموجب إطار القدرة على تحمل  8.4صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -8

مليون دوالر أمريكي لبرنامج في موزامبيق. ويتسم هذا البرنامج بتمويل للمناخ بما يعادل  33.6الديون بقيمة 

ة ذات الصلة باألسواق التي تتسم في المائة، وسوف يدعم تحسين اإلنتاج وروابط السوق والبنى التحتي 47

بالصمود في وجه تغير المناخ، باإلضافة إلى التعزيز السياساتي والمؤسسي. وقد صنف هذا البرنامج على أنه 

أسرة. كذلك فإنه يمتلك مكونا رابعا عن الحد من خطر  180 500مراع لقضايا الشباب، ويتوقع منه أن يفيد 

مه ممثلو الدول األعضاء في الصندوق. وأوضح المدير القطري بأن تمويل الكوارث وإدارتها، األمر الذي دع

هذا المكون غير الممول حتى اآلن سوف يتاح من خالل إعادة التخصيص عبر المكونات في حال وقعت كارثة 

 طبيعية.

 (EB 2019/128/R.27أوغندا: المشروع الوطني للبذور الزيتية )

مليون دوالر أمريكي  99.6صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة بانتظار استكمال اتفاقية التمويل،  -9

لتسريع إضفاء الطابع التجاري على سالسل قيمة البذور الزيتية الرئيسية في أوغندا. وقد صنف هذا المشروع 

 120 000باعتباره يتسم بالتحول الجنساني وبكونه مراع لقضايا التغذية والشباب، ويتوقع منه أن يفيد حوالي 

أسرة بصورة غير مباشرة. وقد أكد  350 000أسرة من أسر أصحاب الحيازات الصغيرة بصورة مباشرة، و

المدير القطري مجددا لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي على وجود اإلجراءات الحمائية االجتماعية 
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 والبيئية المالئمة.

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 (EB 2019/128/R.29التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر )مصر: برنامج 

مليون دوالر  1.3مليون دوالر أمريكي ومنحة بقيمة  63.23صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -10

أمريكي لبرنامج في مصر يهدف إلى تعزيز المؤسسات والمشروعات واألسواق الريفية، وتحسين إنتاجية 

الصغيرة. وقد صنف هذا البرنامج باعتباره يتسم بالتحول الجنساني ومراعاة قضايا  لحيازاتاومرونة أصحاب 

إنذار مبكر، كما  الشباب والتغذية. وسوف يوفر حلوال رقمية لخطر شح المياه وموجات الحر على شكل نظم

عمالة أنه سييسر الوصول إلى األسواق من خالل إيجاد منصات رقمية تركز على وجه الخصوص على 

الشباب. وأثنى ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي على جودة تصميم البرنامج. وعند قيامهم بذلك، 

اعترفوا أيضا بصلته باحتياجات المحافظات المستهدفة وهي األشد فقرا في البالد، مؤكدين على مواءمة 

ات الصلة. وكذلك فقد اعترفوا أيضا بقيمة ، واستراتيجياتها ذ2030البرنامج الوثيقة لرؤية الحكومة المصرية 

وجود وحدة وطنية لتنسيق البرنامج، مع تزويدها بموظفين معينين على أساس تنافسي. وأخيرا، فقد أحاط 

ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي علما بأن المركز شبه اإلقليمي الذي افتتح مؤخرا في القاهرة قد 

فيع الذي يحتله الصندوق على الساحة الوطنية، كما تثبته الشراكات والتمويل أسهم بالفعل في الموقع الر

 المشترك المستقطب في هذا البرنامج.

 (EB 2019/128/R.30) -مشروع تنويع وتحديث الزراعة -أوزبكستان: 

 0.8مليون دوالر أمريكي، ومنحة بقيمة  46.2بقيمة لقرض صادق المجلس التنفيذي على تمويل إضافي  -11

مليون دوالر أمريكي لردم فجوة تمويل للمشروع الحالي. وقد تمت المصادقة على المشروع األصلي في 

أول استثمار )مليون دوالر أمريكي  163. يركز المشروع الذي تبلغ تكلفته 2017ديسمبر/كانون األول عام 

البستنة، المجترات )في الزراعة  للنموعلى نظم سلسلة القيمة القابلة ( مليون دوالر 46.5للصندوق بقيمة 

من خالل دعم المنتجين الزراعيين الصغار والمؤسسات الريفية في ( الصغيرة، العسل وتربية األحياء المائية

 .مناطق نامانغان وفيرغانا وأنديجان

 أفريقيا الغربية والوسطى -دال 

 (EB 2019/128/R.31المرحلة الثانية ) - السلعيةدعم تنمية سالسل القيمة  الكاميرون: مشروع

مليون دوالر أمريكي لزيادة دخول وصمود المزارعين  47صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -12

 األسريين المنتجين لألرز والبصل. وبالبناء على التنفيذ الناجح للمرحلة األولى من هذا المشروع، وبما يتواءم

الحكومة، سوف توفر المرحلة الثانية منه الدعم لإلنتاج ولهيكلة سالسل القيمة  استراتيجيةبصورة كاملة مع 

والتسويق والوصول إلى حميات غذائية أكثر تنوعا. وقد صنف المشروع على أنه يتسم بالتحول الجنساني 

 لس التنفيذي دعمهم له.ومراعاة قضايا الشباب والتغذية. وأبدى ممثلو الدول األعضاء في المج

 (EB 2019/128/R.32جمهورية الكونغو الديمقراطية: برنامج دعم التنمية الريفية الشمولية والصامدة )

مليون دوالر أمريكي ومنحة بموجب إطار القدرة على  26.64صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -13

مج. وقد تمكن الصندوق من تعبئة عدد من الجهات مليون دوالر أمريكي لهذا البرنا 9.86تحمل الديون بقيمة 

في التمويل لجعل هذا البرنامج أكبر برنامج يتم تمويله من القطاع العام في قطاع التنمية  المشاركةالمتنوعة 

الريفية والزراعية في البالد. وسيتبنى هذا البرنامج نهجا شموليا ومستهدفا للتطرق للفقر الهيكلي في جمهورية 

الديمقراطية. وأعرب ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي عن دعمهم الكامل لمقترح هذا  الكونغو

 البرنامج الذي يتسم بمراعاة قضايا التغذية والشباب.
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غامبيا: مشروع صمود المنظمات ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب الحيازات الصغيرة 

(EB 2019/128/R.33) 

مليون  4.25لية السياسية في البالد، صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة على خلفية المرحلة االنتقا -14

مليون دوالر أمريكي لزيادة  17.02دوالر أمريكي ومنحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون بقيمة 

إلى الخدمات الزراعية، وبخاصة لألعمال التي يقودها الشباب. وبتجميعه  والوصولاإلنتاجية الزراعية 

أكبر مشروع  –مليون دوالر أمريكي  80الذي تصل ميزانيته إلى  -تمويل المشترك، سيكون هذا المشروع لل

زراعي في تاريخ غامبيا. ومن الجدير بالمالحظة األولوية التي تم إيالؤها لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين 

بجودة التصميم والنهج  في المائة من المجموعة المستهدفة. واعترف ممثلو الدول األعضاء 10يمثلون 

البرامجي، وطرحوا أسئلة عن تدابير اإلدارة والتوريد وقيادة الصندوق لمجموعة العمل التقنية. وقد أجابت 

 .اإلدارة عن األسئلة خالل المشاورة

بيساو: مشروع التنويع الزراعي واألسواق المتكاملة والتغذية والصمود في وجه تغيّر المناخ -غينيا

(EB 2019/128/R.34) 

مليون دوالر أمريكي ومنحة بموجب إطار القدرة على تحمل  11.8صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -15

مليون دوالر أمريكي إضافية من جهات مختلفة  50مليون دوالر أمريكي، وسوف يعبئ  4.37الديون بقيمة 

 85ع حمياتها الغذائية. ويعتمد حوالي بيساو وتنوي-مشاركة في التمويل لزيادة دخول األسر الريفية في غينيا

في المائة من السكان على الكاجو كمصدر رئيسي لدخلهم، وسوف يستثمر الصندوق في فصائل جديدة من 

البستنة، كما أنه سيستثمر في إعادة بناء الطرق لتيسير الوصول إلى األسواق واألغذية  لمحاصيلالبذور 

الريفية التي تنشئها في المقام األول تعاونيات النساء والشباب في المغذية. وسيتم دعم المشروعات الصغرى 

تنمية المزارع األسرية وما يتعلق بها من أنشطة. وقد دعم ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي بصورة 

 عريضة هذا المشروع، وأحاطوا علما باالهتمام الطليعي بأدوات إشراك المواطنين.

 (EB 2019/128/R.35الصندوق: برنامج تنمية سالسل القيمة )نيجيريا: مذكرة رئيس 

يمكن النظر إلى هذا البرنامج في نيجيريا باعتباره برنامجا يمثل عالمة بارزة إلشراك الصندوق للقطاع  -16

مليون  50الخاص، وتوفير فرص العمالة للشباب، وإمكانيات توسيع النطاق. ومع تمويل إضافي بقرض قيمته 

االنتشار، سوف يغدو هذا البرنامج أكبر برنامج للصندوق في أفريقيا الغربية والوسطى.  لتوسيعدوالر أمريكي 

وقد صنف على أنه يتسم بالتحول الجنساني، ومراعاة قضايا الشباب والتغذية، حيث تصل نسبة تمويل المناخ 

هم لعمل الصندوق في سياق في المائة. وقد عبر ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي عن تقدير 27إلى 

نيجيريا الهش، ولكنهم سلطوا الضوء أيضا على الحجم الصغير نسبيا للصندوق ووضوح صورته مقارنة 

بحجم االستثمارات واألثر اإلنمائي. وعبر عدد من ممثلي الدول األعضاء عن رغبتهم في معرفة المزيد عن 

 هذا البرنامج.
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والعشرين بعد المائة للمجلس  الثامنةالمندوبون الذين حضروا الدورة 

 التنفيذي

Delegations at the 128th session of the Executive Board 

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

Delegaciones en el 128.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 والعشرون بعد المائة الثامنةالدورة  -المجلس التنفيذي 

 2019ديسمبر/كانون األول  12-10روما، 
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ALGERIA 

 

  Ali TERRAK  

Chef de l'Inspection Générale 

 des finances 

Ministère des finances 

Alger  

   

 

ANGOLA 

 

  Maria de Fátima MONTEIRO JARDIM  

Ambassadeur 

Représentant permanent de 

 la République d'Angola 

 auprès du FIDA 

Rome  

   

  Carlos Alberto AMARAL  

Ministre Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

 de la République d'Angola 

 auprès du FIDA 

Rome  

   

  Ângelo DO ROSÀRIO RAFAEL  

Conseiller 

Représentant permanent suppléant 

 de la République d'Angola 

 auprès du FIDA 

Rome  

   

 

ARGENTINA 

 

  Nazareno Cruz MONTANI CAZABAT  

Secretario 

Representante Permanente Alterno 

 de la República Argentina ante 

 la FAO, el FIDA y el PMA 

Roma  

   

 

BELGIUM 

 

  Frank CARRUET  

Ambassadeur 

Représentant permanent de la Belgique 

 auprès du FIDA 

Rome  

   

  Virginie KNECHT  

Attachée 

Représentation permanente de 

 la Belgique auprès des organisations 

 spécialisées des Nations Unies à Rome 

Rome  
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BRAZIL 

 

  Eduardo ROLIM  

General Coordinator of Relations 

 with International Organizations 

Secretariat of International Affairs 

Ministry of Economy 

Brasilia  

   

  Rodrigo ESTRELA DE CARVALHO  

Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

 of the Federative Republic of Brazil 

 to IFAD 

Rome  

   

 

CAMEROON 

 

  Médi MOUNGUI  

Deuxième Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

 de la République du Cameroun auprès 

 du FIDA 

Rome  

   

 

CANADA 

 

  Alexandra BUGAILISKIS  

Ambassador 

Permanent Representative of Canada 

 to the United Nations Food and 

 Agriculture Agencies 

Rome  

   

  Gloria WISEMAN  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

 of Canada to the United Nations 

 Food and Agriculture Agencies 

 in Rome 

Rome  

   

  Nicolas RENART  

Deputy Director 

Global Programs and Initiatives, Food Security Division 

Global Issues and Development Branch 

Ottawa  

   

 

CHINA 

 

  LIU Weihua  

Deputy Director-General 

Department of International Economic 

 and Financial Cooperation 

Beijing 

CHINA (cont'd)   
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  CHEN Lijuan  

Senior Officer 

Department of International Economic 

 and Financial Cooperation 

Beijing  

   

  HAN Jin  

Principal Staff Member 

Ministry of Finance 

Beijing  

   

  HAN Dongmei  

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the People's Republic of China 

 to the United Nations Agencies 

 for Food and Agriculture in Rome 

Rome  

   

  LYU Yi  

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the People's Republic of China 

 to the United Nations Agencies 

 for Food and Agriculture in Rome 

Rome  

   

 

DENMARK 

 

  Jette MICHELSEN  

Minister Counsellor 

The Royal Danish Embassy 

Rome  

   

  Charlotte Raae TEODONIO  

Attaché 

The Royal Danish Embassy 

Rome  

   

 

DOMINICAN REPUBLIC 

 

  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  
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DOMINICAN REPUBLIC (cont'd)  Diana INFANTE QUIÑONES  

Consejera 

Representante Permanente Alterna 

 de la República Dominicana 

 ante el FIDA 

Roma  

   

  Liudmila KUZMICHEVA  

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  

   

  María Cristina LAUREANO PEÑA  

Primera Secretaria 

Representante Permanente Alterna 

 de la República Dominicana 

 ante el FIDA 

Roma  

   

 

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 in Rome 

Rome  

   

  Max VON BONSDORFF  

Director 

Unit for Development Financing Institutions 

Department for Development Policy 

Ministry of Foreign Affairs 

Helsinki  

   

FINLAND (cont'd)  Sanna LUOMANPERÄ  

Adviser 

Embassy of the 

 Republic of Finland 

Rome  
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FRANCE 

 

  Delphine BORIONE  

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  

   

 

GERMANY 

 

  Annette SEIDEL  

Minister 

Alternate Permanent Representative of 

 the Federal Republic of Germany to the 

 International Organizations in Rome 

Rome  

   

  Tom KREUTEL  

Intern 

Permanent Representation 

of the Federal Republic of Germany 

to the UN Organizations in Rome 

Rome  

   

  Michelle BECKER  

Intern 

Permanent Representation of the 

 Federal Republic of Germany to the 

 International Organizations in Rome 

Rome  
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GREECE 

 

 

 Christina ARGIROPOULOU  

First Secretary 

Economic and Commercial Affairs 

Deputy Permanent Representative 

 of the Hellenic Republic to IFAD 

Rome  

   

  Anna Maria KARANTZI  

Intern 

Embassy of the Hellenic 

 Republic 

Rome  

   

  Nefeli-Aikaterini KANELLOU  

Intern 

Embassy of the Hellenic 

 Republic 

Rome  

   

 

INDIA 

 

  Bommakanti RAJENDER  

Minister (Agriculture) 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of India to IFAD 

Rome  

   

 

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  

   

  Yonatri RILMANIA  

Officer 

Directorate of Development, 

 Economy and Environment 

 Ministry of Foreign Affairs 

Jakarta  

   

INDONESIA (cont’d)  Andreas Wisnu DEWANTO  

Officer 

Directorate of Development, 

 Economy and Environment 

 Ministry of Foreign Affairs 

Jakarta  
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ITALY 

 

  Alessandro CASCINO  

Director 

Treasury Department 

International Financial Relations 

Ministry of Economy and Finance 

Rome  

   

  Paola PETTINARI  

Senior Adviser 

Multilateral Development Banks Office 

International Financial 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  

   

  Simone ROMANO  

Intern 

Permanent Representation of 

 the Italian Republic to the 

 United Nations Agencies in Rome 

Rome  

   

  Alessandro PISAPIA  

Intern 

Unit for Strategies, Global Process 

 and International Organizations, 

 Directorate General for 

 Development Cooperation 

Ministry of Foreign Affairs and 

 International Cooperation 

Rome  

   

ITALY (cont’d)  Giulia VENTURA  

Intern 

Directorate General for 

Development Cooperation 

Ministry of Foreign Affairs and 

 International Cooperation 

Rome  

   

 

 

JAPAN 
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  Toru HISAZOME  

Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

 of Japan to the United Nations Food 

 and Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

  Masayuki ODA  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of Japan to the United Nations 

 Food and Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

 

KENYA 

 

  Jackline YONGA  

Ambassador of the Republic 

 of Kenya to Italy 

Rome  

   

  Teresa TUMWET  

Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of Kenya to 

 the United Nations Food and 

 Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

  Boniface Nduva MWILU  

Minister 

Embassy of the Republic 

 of Kenya 

Rome  

   

 

KUWAIT 

 

  Yousef Ghazi AL-BADER  

Regional Manager for Central 

 Asian and European Countries 

Operations Department 

Kuwait Fund for Arab 

 Economic Development 

Kuwait City  

   

 

MEXICO 

 

  Benito Santiago JIMÉNEZ SAUMA  

Primer Secretario 

Representante Permanente Alterno 

 de los Estados Unidos Mexicanos 

 ante el FIDA 

Roma  

   

 

NETHERLANDS 
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  Hans HOOGEVEEN  

Ambassador 

Permanent Representative of 

 the Kingdom of the Netherlands to 

 the United Nations Organizations 

 for Food and Agriculture in Rome 

Rome  

   

  Eric HILBERINK  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

 of the Kingdom of the Netherlands 

 to the United Nations Organizations 

 for Food and Agriculture in Rome 

Rome  

   

  Mercè TORRUELLA Y MAZUREL  

IFAD Desk Officer 

Multilateral Institutions and 

 Human Rights Department 

International Financial Institutions Division 

Ministry of Foreign Affairs 

The Hague  

   

  Lisa TEULINGS  

Intern 

Permanent Representation of 

 the Kingdom of the Netherlands to 

 the United Nations Organizations 

 for Food and Agriculture  

   

  Naomi STERK  

Intern 

Permanent Representation of 

 the Kingdom of the Netherlands to 

 the United Nations Organizations 

 for Food and Agriculture 

Rome  

   

 

 

 

NIGERIA  Yaya O. OLANIRAN  

Minister 

Permanent Representative of the 

 Federal Republic of Nigeria 

 to the United Nations Food and 

 Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

 

 

 

NORWAY 

 

  

Aslak BRUN  

Ambassador 

Permanent Representative of the 

 Kingdom of Norway to IFAD 

Rome  
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  Gunnvor BERGE  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative of 

 the Kingdom of Norway to IFAD 

Rome  

   

  Hanna Devillers SCHANKE  

Senior Adviser 

Section for United Nations Policy 

Royal Norwegian Ministry 

 of Foreign Affairs 

Oslo  

   

  Ida Morén STRØMSØ  

Intern 

Permanent Mission of Norway to the 

 United Nations Agencies in Rome 

Rome  

   

 

PAKISTAN 

 

  Shoaib Sarwar SANDHU  

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the Islamic Republic of Pakistan 

 to the United Nations Food and 

 Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

 

QATAR 

 

  Akeel HATOOR  

Adviser 

Embassy of the State 

 of Qatar 

Rome  

   

 

 

 

REPUBLIC OF KOREA 

 

 KANG Hyo Joo  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative of the 

 Republic of Korea to the United Nations 

 Food and Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

 

 

SAUDI ARABIA 

 

  

Mohammed Ahmed M. ALGHAMDI  

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative of the 

 Kingdom of Saudi Arabia to FAO 

Rome  

   



EB 2019/128   الثانيالملحق  

19 

  Salah bin AbdelRazaq AL KHODER  

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the Kingdom of Saudi Arabia 

 to FAO 

Rome  

   

 

SPAIN 

 

  Rafael OSORIO DE REBELLÓN VILLAR  

Primer Secretario 

Embajada de España 

Roma  

   

  Beatriz SÁNCHEZ-MONCAYO  

Colaboradora 

Embajada de España 

Roma  

   

  Ana Garde TANCO  

Colaboradora 

Embajada de España 

Roma  

   

 

SWEDEN 

 

  Victoria JACOBSSON  

Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

 of Sweden to IFAD 

Rome  

   

  Clara AXBLAD  

Programme and Policy Officer 

Embassy of Sweden 

Rome  

   

  Lucas LINDFORS  

Programme and Policy Officer 

Embassy of Sweden 

Rome  

   

 

SWITZERLAND 

 

  Pio WENNUBST  

Ambassadeur 

Représentant permanent de la 

 Confédération suisse auprès 

 de la FAO, du FIDA et du PAM 

Rome  

   

  Tim KRÄNZLEIN  

Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

 de la Confédération suisse auprès 

 de la FAO, du FIDA et du PAM 

Rome  
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  Jacopo SCHÜRCH  

Assistant académique 

Représentation permanente de la 

 Confédération suisse auprès de 

 la FAO, du FIDA et du PAM 

Rome  

   

 

UNITED ARAB EMIRATES 

 

  Yousuf Mohammed BIN HAJAR  

Deputy Director 

International Financial Relations Department 

Ministry of Finance 

Abu Dhabi  

   

 

UNITED KINGDOM 

 

  Marie-Therese SARCH  

Ambassador 

Permanent Representative of the 

 United Kingdom of Great Britain and 

 Northern Ireland to the United Nations 

 Food and Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

  Elizabeth NASSKAU  

First Secretary 

Deputy Permanent Representative of 

 the United Kingdom of Great Britain and 

 Northern Ireland to the United Nations 

 Food and Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

 

 

 

UNITED STATES  Elizabeth LIEN  

Director 

Office of International Development Policy 

Department of the Treasury 

Washington, D.C.  

   

  Nirupama PRADHAN  

International Economist 

Office of International Development Policy 

Department of the Treasury 

Washington, D.C.  

   

 

 

 

  

Sandrine GOFFARD  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the United States of America 

 to the United Nations Food and 

 Agriculture Agencies in Rome 

Rome  
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VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 

 

  Elías Rafael ELJURI ABRAHAM  

Embajador 

Representante Permanente de 

 la República Bolivariana de Venezuela 

 ante la FAO y demás Organismos 

 de las Naciones Unidas en Roma 

Roma  

   

  Porfirio PESTANA DE BARROS  

Ministro Consejero 

Representante Permanente Alterno de la 

 República Bolivariana de Venezuela 

 ante la FAO y demás Organismos 

 de las Naciones Unidas en Roma 

Roma  
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 المراقبون

OBSERVERS 

OBSERVATEURS 

OBSERVADORES 

 

 

EUROPEAN UNION (EU) 

 

  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 

 à Rome 

Rome 

 

Cara STAUSS 

Intern 

Délégation de la Union européenne auprès 

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

  les organisations des Nations Unies 

  à Rome 

Rome 

 

Giulia SOFFIANTINI 

Intern 

Délégation de la Union européenne auprès 

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

  les organisations des Nations Unies 

  à Rome 

Rome 
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 

(FAO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 

 

 

 

 

 

Angelica JACOME 

Senior Attaché de Cabinet 

Office of the Directeur de Cabinet 

Office of the Director-General 

Food and Agriculture Organization 

  of the United Nations (FAO) 

Rome 

 

Mathew KEIL 

Attaché de Cabinet 

Office of the Directeur de Cabinet 

Office of the Director-General 

Food and Agriculture Organization 

  of the United Nations (FAO) 

Rome 

 

Ilja BETLEM 

Conference, Council and 

  Government Relations Branch 

Food and Agriculture Organization 

  of the United Nations (FAO) 

Rome 

 

 

Stephanie HOCHSTETTER SKINNER-KLÉE 

Director 

Rome-based Agencies and Committee 

  on World Food Security (CFS) Division 

World Food Programme (WFP) 

Rome 

 

Lucie KANOVA 

External Partnership Officer 

Rome-based Agencies and Committee 

  on World Food Security (CFS) Division 

World Food Programme (WFP) 

Rome 

 

Neal PRONESTI  

External Partnership Consultant 

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 DELIBERATIONS1  

DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX COSOP 

DELIBERACIONES SOBRE LOS COSOP 

 

 

 

 

CONGO 

 

  Marc MANKOUSSOU  

Conseiller 

Représentant permanent suppléant 

 de la République du Congo 

 auprès du FIDA 

Rome  

   

  Christelle Carine OLLANDET  

Attaché administrative 

Ambassade de la République 

 du Congo 

Rome  

   

 

GHANA 

 

  Evelyn Ofosu AMABLE  

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of Ghana to IFAD 

Embassy of the Republic 

 of Ghana 

Rome  

   

  Phyllis Martha Klorkor MENDS  

Minister Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of Ghana to IFAD 

Rome  

   

 

LESOTHO 

 

  Manthamane Dellop SELLO  

Counsellor 

Embassy of the Kingdom 

 of Lesotho 

Rome  

   

 

 

                                           

 ( عملية اإلعداد.2)15إجراءات استعراض المجلس التنفيذي لوثائق الفرص االستراتيجية القطرية، الفقرة  :(EB 2002/77/R.12) وفقا للوثيقة 1
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LIBERIA   

Andrew W. KRONYANH  

Ambassador 

Permanent Representative 

 of the Republic of Liberia to IFAD 

Rome  

   

  A. Haruna-Rashid KROMAH  

Second Secretary 

Deputy Permanent Representative 

 of the Republic of Liberia 

Rome  
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  المراقبون الصامتون الذين تابعوا الدورة من قاعة االستماع
SILENT OBSERVERS IN THE SALLE D’ÉCOUTE2  

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  

   

 

COSTA RICA 

 

  Paula Andrea PERAZA AGUILAR  

Segunda Secretaria 

Representante Permanente Alterna 

 de Costa Rica ante la FAO, 

 el FIDA y el PMA 

Roma  

   

 

CUBA 

 

  Rebeca CUTIÉ CANCINO  

Consejera 

Representante Permanente Adjunta 

 de la República de Cuba 

 ante el FIDA 

Roma  

   

 

CYPRUS 

 

  Marios GEORGIADES  

Agricultural Attaché 

Deputy Permanent Representative 

 of the Republic of Cyprus to the 

 United Nations Food and Agriculture 

 Agencies in Rome 

Rome  

   

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA 

 

                                           

 .)ب(2: المراقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي. الفقرة (INF.1/Rev.1 EB/2010/101)وفقا للوثيقة  2
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  KIM Chon Gil  

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

 of the Democratic People's Republic 

 of Korea to IFAD 

Rome  

   

  JON Kyong Dok  

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative of the 

 Democratic People's Republic of Korea 

 to the UN agencies in Rome 

Rome  

   

 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 

 

  Manyabe Esangela MOISE  

Representant Permanant Adjoint 

Ambassade de la République 

 démocratique du Congo 

Rome  

   

 

EL SALVADOR 

 

  Elisa Maricela Flores DÍAZ  

Asistente Administrativo 

Embajada de la República 

 de El Salvador 

Roma  

   

 

 

 

HUNGARY 

 

  

Zoltán KÁLMÁN  

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative of Hungary 

 to the United Nations Food and 

 Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

  Loretta Tünde KÓSA  

Intern 

Office of the Permanent Representation 

 of Hungary to the United Nations Food 

 and Agriculture Agencies in Rome 

Embassy of Hungary 

Rome  

   

 

ISRAEL 

 

  Yael RUBINSTEIN  

Ambassador 

Permanent Representative of the 

 State of Israel to IFAD 

Rome  
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  Michal VAYA  

Alternate Permanent Representative 

 of the State of Israel to the United Nations 

 Food and Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

 

LIBYA 

 

  Ali Amin Ahmed ALI KAFU  

Ambassador 

Permanent Representative of the State 

 of Libya to the United Nations Food 

 and Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

  Tarek F.M. Bek DARNA  

First Secretary 

Deputy Permanent Representative of the 

 State of Libya to the United Nations Food 

 and Agriculture Agencies in Rome 

Rome  

   

 

MOROCCO 

 

  Youssef BALLA  

Ambassadeur 

Représentant permanent 

 du Royaume du Maroc 

 auprès du FIDA 

Rome  

   

  Houda AYOUCH  

Conseillère 

Représentant permanent adjoint 

 du Royaume du Maroc auprès 

 du FIDA 

Rome  

   

 

PERU 

 

  Gustavo Eduardo Mostajo OCOLA  

Representante Permanente Alterno 

 de la República del Perú ante los 

 Organismos Internacionales con 

 sede en Roma 

Roma  

   

 

ROMANIA 

 

  Vlad MUSTACIOSU  

Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

 de la Roumanie auprès du FIDA 

Rome  
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UGANDA 

 

  Siragi WAKAABU  

Agriculture Attaché 

Alternate Permanent Representative 

 of the Republic of Uganda to IFAD 

Rome  

   

 

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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، وبرنامج عمل مكتب التقييم 2020والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 
وخطته اإلشارية للفترة  2020المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

2021-2022 

EB 2019/128/R.5 4(b)(i) معلومات واالتصاالت من أجل التنميةاستراتيجية تكنولوجيا ال 

EB 2019/128/R.6 4(b)(ii) 
إطار تنفيذ النهج التحولية للقضايا المعّممة )المناخ والبيئة، والتمايز بين الجنسين، 

 والتغذية، والشباب(

EB 2019/128/R.7  4(c) 
األنشطة االقتصادية لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في المناطق الريفية: دالئل 

 وفرص جديدة النخراط الصندوق 

EB 2019/128/R.8  5(a) 
 تحديث بشأن إدارة المخاطر المؤسسية 

EB 2019/128/R.9  5(b) 
 تقرير مرحلي عن لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوق

EB 2019/128/R.10 6(a) 
 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السابعة بعد المائة

EB 2019/128/R.11 + Add.1 6(b) 
 خطة العمل الخاصة بمتابعة استعراض األقران الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوق 

EB 2019/128/R.12  6(c) 
 تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لكينيا 

EB 2019/128/R.13 7(b) 
 إطار للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة حول المسائل التشغيلية

EB 2019/128/R.14  
  7(c)(i)(a)  2024-2020جمهورية أفريقيا الوسطى: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة 

EB 2019/128/R.15 + Add.1 
7(c)(i)(b)  2024-2019برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة  الكونغو:جمهورية 

EB 2019/128/R.16  7(c)(i)(c) 
 2024-2019برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة  جمهورية غانا:

EB 2019/128/R.17 
7(c)(i)(d)  :2024-2020برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة جمهورية ليبيريا 

EB 2019/128/R.18 + Add.1 
7(c)(ii)(b)  :2025-2020برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة مملكة ليسوتو 

EB 2019/128/R.19 +Add.1 
7(c)(ii)(a)   :2025-2020برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة جمهورية كينيا 

EB 2019/128/R.57 7(c) 
 موجز لمقترحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجلس التنفيذي 

EB 2019/128/R.20 
7(d)(i)(a) أفغانستان: برنامج التنمية المتكاملة لموارد المياه في أركانداب 

EB 2019/128/R.21  7(d)(i)(b) الهند : توسيع نطاق التكنولوجيات الزراعية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة 
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3 EB 2019/128/R.22 + Add.1 + Sup.1 7(d)(i)(c) ع تنمية أنظمة زراعة متكاملة في المناطق المرتفعة: مشروإندونيسيا 

                                           
 تم نشر هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية فقط. 3

 فقط. الفرنسيةتم نشر هذه الوثيقة باللغة  4

1EB 2019/128/R.24 + Add.1 + Sup.1  7(d)(i)(e)  :مشروع األعمال الزراعية وصمود أصحاب الحيازات الصغيرةسري النكا 

1EB 2019/128/R.25 + Add.1 + Add.2+ Sup.1  7(d)(ii)(a) تحويل الزراعة من خالل التنويع وريادة األعمالمالوي : 

1EB 2019/128/R.26 + Add.1 + Sup.1  7(d)(ii)(b) برنامج تنمية سالسل القيم الزراعية الغذائية الشموليةموزامبيق : 

EB 2019/128/R.27 7(d)(ii)(c) المشروع الوطني للبذور الزيتية: أوغندا 

EB 2019/128/R.28 7(d)(iii)(a) مذكرة رئيس الصندوق: مشروع المشروعات الريفية والتنمية البوسنة والهرسك :

 تمديد الحد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل –الزراعية 

1EB 2019/128/R.29 + Add.1 + Sup.1  7(d)(iii)(b) المستدام ألغراض صمود الزراعة في صعيد مصرمشروع التحول : مصر 

1EB 2019/128/R.30 + Sup.1  7(d)(iii)(c) تمويل إضافي -: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع التنويع والتحديث الزراعي أوزبكستان 

4 EB 2019/128/R.31 + Add.1 + Sup.1 7(d)(iv)(a) المرحلة الثانية -: مشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعية الكاميرون 

2EB 2019/128/R.32 + Sup.1  7(d)(iv)(b) برنامج دعم التنمية الريفية الشمولية والصامدةجمهورية الكونغو الديمقراطية : 

EB 2019/128/R.33 7(d)(iv)(c) مشروع صمود المنظمات ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب الحيازات : غامبيا

 الصغيرة

2EB 2019/128/R.34 + Add.1 + Sup.1  7(d)(iv)(d) مشروع التنويع الزراعي واألسواق المتكاملة والتغذية والصمود في وجه بيساو: -غينيا

 تغيّر المناخ

EB 2019/128/R.35 7(d)(iv)(e) مذكرة رئيس الصندوق: برنامج تنمية سالسل القيمةنيجيريا : 

EB 2019/128/R.58 5(a) مذكرة رئيس الصندوق: تمديد الموعد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل البرازيل :

المقرر تقديمه إلى والية بيرنامبوكو في الجمهورية االتحادية البرازيلية من أجل مشروع 

 التنمية الريفية المستدامة في مناطق زونا داماتا وأجريستا في والية بيرنامبوكو.

EB 2019/128/R.36 8(a) تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخامس والخمسين بعد المائة 

EB 2019/128/R.37  8(b) الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 

EB 2019/128/R.38 + Add.1 + Add.2 8(d) بيان سياسة االستثمار في الصندوق 

EB 2019/128/R.39 + Add.1 8(e)  2020واإلشراف في الصندوق لعام خطة عمل مكتب المراجعة 

EB 2019/128/R.40 8(f) تعديل المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات الصندوق 

 

EB 2019/128/R.41 + Add.1/Rev.1 8(g) سياسة مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب 

EB 2019/128/R.42 + Corr.1 8(h)  إقراضية مع إدارة الشؤون الخارجية والتجارة مقترح لدخول الصندوق في ترتيبات

والتنمية الكندية لدعم برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر لموارد 

 الصندوق ]مقيد[

EB 2019/128/R.43 8(i)  مقيد[سياسة كفاية رأس المال[ 

EB 2019/128/R.44  8(j) إصالح إطار القدرة على تحمل الديون 

EB 2019/128/R.45 + Add.1 8(k)  مقيد[مقترح للحصول على تصنيف ائتماني للصندوق[ 

EB 2019/128/R.46  8(l) نهج إلطار إدارة األصول والخصوم 

EB 2019/128/R.47  8(m) نهج لسياسة السيولة في الصندوق: القواعد والمبادئ التوجيهية 

EB 2019/128/R.48 9(a)  2021لدورات المجلس التنفيذي في عام التواريخ المقترحة 

EB 2019/128/R.49 + Add.1 9(b) إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

EB 2019/128/R.50 9(c) تشكيل لجنة مخصصات رئيس الصندوق 
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EB 2019/128/R.56 9(d) مقترح لنظام تصويت آلي 

EB 2019/128/R.51 10(a)  تحديث بشأن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش

 الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

EB 2019/128/R.52+ Add.1 10(b) تقرير مرحلي بشأن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

EB 2019/128/R.53 11(a)  اتفاقية استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضيتجديد 

   الوثائق المعروضة للعلم

EB 2019/128/R.54 12 مسودة برنامج أحداث الدورة الثالثة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق 

EB 2019/128/R.55 + Corr.1 13  2019تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثالث من عام 

 معلومات موفرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض

2019 FFP9   تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم

 خدمتها

2019 FFP10  موجز عن وضع مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

2019 FFP11   2019أكتوبر/تشرين األول  22بتاريخ األنشطة القطرية واإلقليمية والعالمية المزمعة 

2019 FFP12  قائمة بالوثائق المعروضة في الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي 

 مذكرات إعالمية

EB 2019/128/INF.1   ترتيبات الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي معلومات للسادة المشاركين

 المجلس التنفيذيفي دورة 

EB 2019/128/INF.2  :مشروع تعزيز صمود أصحاب الحيازات الصغيرة جمهورية أنغوال 

EB 2019/128/INF.3   2019أسعار الفائدة ورسوم الخدمة المطبَّقة في الصندوق في الفصل الرابع من عام 

EB 2019/128/INF.4  للمجلس التنفيذي: حوار حول  تقرير عن وقائع متابعة االجتماع غير الرسمي الخامس

 2.0الطريق نحو الصندوق 

EB 2019/128/INF.5  جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق 
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 جدول األعمال

 بنود للنظر فيها -أوال 

 افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2

 مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق ]لالستعراض[ - 3

 التقارير المؤسسية - 4

، 2020برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  (أ)

واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته 

 ]للموافقة[ 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020لعام 

 واالستراتيجياتالسياسات  (ب)

 ]للموافقة[تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية استراتيجية  (1)

إطار تنفيذ النهج التحولية للقضايا المعّممة )المناخ والبيئة، والتمايز بين الجنسين، والتغذية،  (2)

 ]لالستعراض[ والشباب(

الريفية: دالئل وفرص جديدة  األنشطة االقتصادية لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في المناطق (ج)

 ]لالستعراض[ النخراط الصندوق

 إدارة المخاطر المؤسسية ]لالستعراض[ - 5

 تحديث بشأن إدارة المخاطر المؤسسية (أ)

 تقرير مرحلي عن لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوق (ب)

 ]لالستعراض[ التقييم - 6

 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السابعة بعد المائة (د)

 الخاصة بمتابعة استعراض األقران الخارجي لوظيفة التقييم في الصندوقخطة العمل  (ه)

 لكينيا تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية (و)

 المسائل التشغيلية - 7

 ]للموافقة[إطار للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة حول المسائل التشغيلية  (ب)

 ]لالستعراض[ برامج الفرص االستراتيجية القطرية (ج)

 تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية التالية:

 أفريقيا الغربية والوسطى (1)

 جمهورية أفريقيا الوسطى (أ)

 الكونغو (ب)

 غانا (ج)



EB 2019/128   الرابعالملحق  

59 

 ليبريا (د)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 ليسوتو (ب)

 تقرير ينظر فيه المجلس أثناء الدورة:

 والجنوبيةأفريقيا الشرقية  (2)

 كينيا (أ)

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

 تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخاصة بالمقترحات التالية:

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 برنامج التنمية المتكاملة لموارد المياه في أركاندابأفغانستان:  (أ)

  تنمية نظم زراعية متكاملة في المناطق المرتفعةمشروع إندونيسيا:  (ج)

 مشروع األعمال الزراعية وصمود أصحاب الحيازات الصغيرة سري النكا:  (ه)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 مالوي: تحويل الزراعة من خالل التنويع وريادة األعمال (أ)

 موزامبيق: برنامج تنمية سالسل القيم الزراعية الغذائية الشمولية (ب)

 المشروع الوطني للبذور الزيتيةأوغندا:  (ج)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 مشروع التحول المستدام ألغراض صمود الزراعة في صعيد مصرمصر:  (ب)

 أفريقيا الغربية والوسطى (4)

 المرحلة الثانية  -الكاميرون: مشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعية  (أ)

  برنامج دعم التنمية الريفية الشمولية والصامدةجمهورية الكونغو الديمقراطية:  (ب)

مشروع صمود المنظمات ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب الحيازات غامبيا:  (ج)

 الصغيرة

مشروع التنويع الزراعي واألسواق المتكاملة والتغذية والصمود في بيساو: -غينيا (د)

 وجه تغيّر المناخ

 سالسل القيمةنيجيريا: مذكرة رئيس الصندوق: برنامج تنمية  (ه)

 أمريكا الالتينية والكاريبي (5)

البرازيل: مذكرة رئيس الصندوق: تمديد الموعد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل  (أ)

المقرر تقديمه إلى والية بيرنامبوكو في الجمهورية االتحادية البرازيلية من أجل 

في والية مشروع التنمية الريفية المستدامة في مناطق زونا داماتا وأجريستا 

 بيرنامبوكو.

 تقارير ينظر فيها المجلس أثناء الدورة:

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)
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البوسنة والهرسك: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع المشروعات الريفية والتنمية  (أ)

 تمديد الحد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل –الزراعية 

تمويل  -مشروع التنويع والتحديث الزراعي أوزبكستان: مذكرة رئيس الصندوق:  (ب)

 إضافي

 المسائل المالية - 8

 ]لالستعراض[ رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخامس والخمسين بعد المائة تقرير (أ)

 ]للموافقة[المتاحة لعقد االلتزامات  الموارد (ب)

في المشروعات التي يمولها  السنوي لإلطار المفاهيمي لإلبالغ المالي ومراجعة الحسابات االستعراض (ج)

 ]لالستعراض[الصندوق 

 ]للموافقة[ بيان سياسة االستثمار في الصندوق (د)

 ]للتأكيد[ 2020خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  (ه)

 ]للموافقة[المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات الصندوق  تعديل (و)

 ]للموافقة[مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب  سياسة (ز)

 ]للموافقة[قرض بموجب إطار االقتراض السيادي من كندا  (ح)

 ]للموافقة[كفاية رأس المال  سياسة (ط)

 ]للموافقة[إطار القدرة على تحمل الديون  إصالح (ي)

 ]للموافقة[للحصول على تصنيف ائتماني للصندوق  مقترح (ك)

 ]لالستعراض[إدارة األصول والخصوم  إلطارنهج  (ل)

 ]لالستعراض[السيولة في الصندوق: القواعد والمبادئ التوجيهية  لسياسةنهج  (م)

 مسائل التسيير - 9

 ]للموافقة[ 2021المقترحة لدورات المجلس التنفيذي في عام  التواريخ (أ)

 ]للموافقة[ إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق (ب)

 ]للموافقة[تشكيل لجنة مخصصات رئيس الصندوق  (ج)

 ]لالستعراض[مقترح لنظام تصويت آلي  (د)

 التقارير المرحلية - 10

تحديث بشأن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش الجنسي  (أ)

 ]لالستعراض[واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها 

 المجلس التنفيذي الخاصة بالتقرير التالي:تقرير عن نتائج مشاورة  (ب)

 ]للعلم[تقرير مرحلي بشأن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

 مسائل أخرى - 11

 ]للموافقة[ تجديد اتفاقية استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضي (أ)
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 ]للعلم[ مكان انعقاد الدورة الرابعة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق (ب)

 ]للعلم[حضور مراقبين صامتين لوقائع دورات المجلس التنفيذي  (ج)
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 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 

سيتم نشر الوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك المعلومات الموفرة بموجب نهج الموائمة مع الغرض، 

 التالي. الرابطعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق على 
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