
 :األسئلة التقنية

Indran A. Naidoo 

 مدير

 مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 i.naidoo@ifad.org: البريد اإللكتروني

Fumiko Nakai 

 كبيرة موظفي التقييم

 مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 f.nakai@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

 http://www.ifad.org/ar -الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 المجلس التنفيذي 

 والثالثون بعد المائة السابعةالدورة 

 2022 كانون األول/ديسمبر 15-13روما، 

 

 

 

 جمهورية باكستان اإلسالمية

 تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري

 على تعليقات ممثلي الدول األعضاء المستقل في الصندوقمكتب التقييم رد 

 

 EB 2022/137/R.18/Rev.1/Add.1 الوثيقة:

 (2)(أ)11بند جدول األعمال: 

 2022ديسمبر/كانون األول  30 التاريخ:

 عام التوزيع:

 اإلنكليزية األصلية: اللغة

 للعلم
 

   
 

 

http://www.ifad.org/ar


EB 2022/137/R.18/Rev.1/Add.1 

1 

 الصندوق في المستقل التقييم مكتبرد  الصينتعليقات من 

تقييم ل الثاني الذيل من 16 الصفحة، 16الفقرة  أن إلىالصين  تشير

 ،يلي ماتنص على  االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري هذا،

 في بلدا 17 بين من األعمالباكستان المرتبة األخيرة لبيئة  تحتل"

 باعتبارهما كونغ وهونغ تايوانتذكر  المقابلة 21 الحاشية أنو"، آسيا

 .مناسب غير ذلكأن  ونرى. الصين جانب إلى نيبلد

 تايوانو. العالم في واحدة صين سوى يوجد ال جميعا، نعلم وكما

 تكونمن األراضي الصينية. وعندما  جزءانكونغ هما  وهونغ

: يليالرسمية إلى االسمين ضرورية، يتعين استعمال ما  اإلشارة

اإلدارية  الصينية منطقة هونغ كونغ"و"، صينيةتايوان ال مقاطعة"

وإنما  بلدين بوصفهمان ان الكيانادرج هذي أيضا أال ينبغيو الخاصة".

 .فحسب اقتصادين"" بوصفهما

 وإيالء المزيد من االهتمامهذا الصدد، نطلب تعديل هذه الوثيقة  وفي

 مصطلحات في المستقبل.لل

من خالل إجراء التعديالت على الوثيقة المذكورة  يعالجهمكتب التقييم المستقل في الصندوق بالتعليق و يقر

 .الصندوق في الصلة ذات عبشُال مع وبالتشاور ،لصندوق وإجراءاتهللمبادئ التوجيهية لآنفا، وفقا 
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 الصندوق في المستقل التقييم مكتبرد  الهندتعليقات من 

ة  النظر قيدوثيقة الصندوق  مشروعإلى أن  الهند تشير -1 "جمهوري

باكستان اإلسالمية: تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج 

أو  قانونية صحةأي لها  ليسمصطلحات  تضمنيالقطري" 

 على للهند السيادية الحقوقبوضوح  وتنتهك دولية، صداقيةم

إشارات  علىالوثيقة  تحتويسبيل المثال،  وعلى. أراضيها

جيلجيت "و ،(مرات 69جامو وكشمير" )زاد أ"إلى متعددة 

الممر االقتصادي الصيني الباكستاني" "و(، مرة 78بالتستان" )

 (.مرات 5)

مقبولة مثل  غيرالهند بشدة على ذكر مصطلحات  وتعترض -2

"الممر وجيلجيت بالتستان"، "و ،زاد جامو وكشمير"أ"

  االقتصادي الصيني الباكستاني".

 الهند من يتجزأ ال جزءا والداخكامل إقليم جامو وكشمير  يعد  و -3

القانوني والكامل وغير  االنضمامنتيجة  وغير قابل للتصرف به

. وتحتل 1947 عامفي المشروط لجامو وكشمير إلى اتحاد الهند 

. وقسري قانونيباكستان أجزاء من أراضينا على نحو غير 

 الحتاللها الخاضعة الهندية األراضيب باكستان لمطالبات وليس

" زاد جامو وكشميرأ" يمصطلحل وليس .قانونية صحةأي 

 .المتحدة األمم تقبلهما ولم ؛دولية مصداقيةجيلجيت بالتستان" "و

في األراضي الهندية الخاضعة الحتالل باكستان  عمل وأي -4

لسيادتنا يرقى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للهند ويعد انتهاكا 

الممر االقتصادي الصيني " ويعبر اإلقليمية. وسالمتنا

 والداخوكشمير  جامواتحاد  أقاليمالباكستاني" في أجزاء من 

 وبالتالي ،لباكستان والقسري القانوني غير حتاللالل تخضع التي

ترفض الهند  لذلك،ومسألة سيادة الهند وسالمتها اإلقليمية.  يمس

الممر االقتصادي الصيني الباكستاني رفضا قاطعا اإلشارة إلى 

  في وثيقة الصندوق.

 في الالزمة التعديالت وإجراء مالحظة إضافةب يعالجهبالتعليق ومكتب التقييم المستقل في الصندوق  يقر 

مكتب  د  ع  يُ و. المتحدة ألممل الموحدة ممارساتلوفقا ل ،المستعملة المصطلحات لتوضيح آنفا المذكورة الوثيقة

 وفقا لذلك. ضميمةالتقييم المستقل في الصندوق 

 كانت، حيث 2021 حزيران/يونيو فيالتقييم  للجنةبعد المائة  ةعشر الثالثة الدورة إلى عينها الوثيقة قُدمتو

 .من الطبيعة نفسها تعليق أي حينها نتلق ولم. اللجنة في كعضو ممثَلة الهند
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 الصندوق في المستقل التقييم مكتبرد  الهندتعليقات من 

 وال هي قانوني أساس لها ليس التي المصطلحات هذه واستعمال -5

يسعى  لصندوق،من وثائق ا وثيقة في المتحدة األمم لدى مقبولة

 لألراضي غير القانوني حتاللالا على الشرعية إضفاء إلى

 عضو وهي ،الهند سيادة وينتهك ،من قبل باكستان الهندية

 األطراف متعددة منظمة من الهند وتتوقع. للصندوق مؤسس

 الشواغل تراعي أن الصندوق مثل وذات مصداقية محايدة

 .اإلقليمية وسالمتها سيادتها تحترمأن و للهند األساسية

ُ  الصندوق من طلبيُ  لذلك،و -6  اإلشارات كل من الوثيقة حذفأن ت

"الممر و"، جيلجيت بالتستان"و ،زاد جامو وكشمير"أ" إلى

 الصندوق من يضاأاالقتصادي الصيني الباكستاني". ويطلب 

في  ،الهند سيادة تنتهك التي شاراتاإل هذه تكرار عدم ضمان

 .المستقبليةالمنشورات 

 


