
  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمذكرة إلى 

  :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنية
 

Paolo Ciocca 
   الصندوقسكرتير

  2254 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
 org.ifad@ciocca.p   :لكترونياإلبريد ال
 

 
Liam F. Chicca  

  الموظف المسؤول عن شؤون الهيئات الرئاسية
  2462 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

 org.ifad@chicca.l: لكترونياإلبريد ال
  

  
 المائة الدورة - المجلس التنفيذي 

  2010أيلول / سبتمبر17-15، روما
 

  
  
 
 

  
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Document: EB/100/Rev.1 
Date: 16 December 2010 
Distribution: Public 
Original: English 

A 

  

  للمجلس التنفيذيمحاضر جلسات الدورة المائة 

  



 EB/100/Rev.1 
 

i 

 الصفحات الفقرات   الفصل

 1 2-1 مقدمة -أوال 

 1 5-3  افتتاح الدورة  -ثانيا 

  16-1 76-6  لس التنفيذيقرارات المج   -ثالثا 

 1 7-6  األعمالجدولاعتماد    -ألف 

في النموذج التشغيلي  الجنوب بلدان بين التعاون - شفهي عرض  –باء 
 للصندوق

8-11 2 

 المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض  –جيم 
 ، 2011لعام للصندوق اإلدارية والرأسمالية النتائج، والميزانيتين إلى

النتائج  إلى المستند التقييم مكتب عمل لبرنامج المسبق واالستعراض
 2013-2012 للفترة اإلشارية وخطته ، 2011 لعام وميزانيته

12 -15 2-3 

 4-3 19- 16 )2010 (الوثائق نشرالخاصة ب الصندوق سياسة   –دال 

 4 21- 20 الواقع األمر حكومات مع للتعامل التوجيهية المبادئ  –هاء 

 5 24- 22 التقييم  –واو 

 5 25 اإلدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير  - زاي

 إنشاؤها :الصندوق لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة  –حاء 
 واختيار رئيسها

26 -28 5-6 

 6 29 ديفوار كوت: القطرية ستراتيجيةاال الفرص برنامج  –طاء 

 7-6 31- 30 المتشددة اإلقراض شروط: الصندوق في وأوضاعه اإلقراض شروط  –ياء 

 7 32 االلتزامات لعقد المتاحة الموارد –كاف 

 التنفيذي المجلس على المعروضة البرامج/المشروعات اقتراحات  –الم 
 فيها للنظر

33 -50 7-11 

 والموافق المقترحة طةاألنش فيها بما المزمعة المشروعات أنشطة  –ميم 
 المدة انقضاء إجراء بموجب عليها

51 11 

 

 إجراء بشأن التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من 24 المادة تنفيذ  –نون 
 المدة انقضاء

52 11-12 

  12  53   الصندوق  للتوريد في مشروعات التوجيهية المبادئ  - سين 

  12  54  الصندوق في الديون تحمل على القدرة إطار استعراض  - عين 

 ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حساب إنشاء  -  فاء 
  الغذائي األمن

55  12-13  

  13  57- 56  مرحلي تقرير: 2012-2010خطة الصندوق متوسطة األجل   - صاد 

  14-13  66- 58  المسائل المالية  - قاف 

       



 EB/100/Rev.1 
 

ii 

 الصفحات الفقرات   الفصل

 لمجلس والثالثين الرابعة للدورة المؤقت األعمال جدول مسودة  - راء 
  المحافظين

67 -69  14-15  

  16-15  76- 70  مسائل أخرى  -شين  

  16  79-78  اختتام الدورة   -تاء  

  

  المالحق

  
  29- 17  للمجلس التنفيذيالمائة  المندوبون في الدورة –الملحق األول 

  33- 30  للمجلس التنفيذيالمائة  قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة –الملحق الثاني 

  38- 34   جدول األعمال–الملحق الثالث 
  
  



 EB/100/Rev.1 
 

1 

   الدورة المائة للمجلس التنفيذيحاضر جلساتم

  مقدمة–أوالً 

وترد قائمة . 2010أيلول / سبتمبر17-15للمجلس التنفيذي في روما في الفترة عقدت الدورة المائة  -1

 . في الدورة في الملحق األول بهذه المحاضربالمندوبين المشاركين

 .مجلس التنفيذي الوثائق التي ترد قائمة بها في الملحق الثانيعرضت على ال -2

  افتتاح الدورة –ثانياً 

 .افتتح رئيس الصندوق السيد كانايو نوانزي الدورة المائة للمجلس التنفيذي -3

  .كندا ومملكة الدانمركممثال ، وهما  جديدين في المجلس التنفيذيبممثلين الصندوق رئيسرحب  -4

الصندوق أكد رئيس التطورات األخيرة في الصندوق وعلى الساحة العالمية، حدثة عن  لمعلومات ممتابعة -5

على أن الفيضانات المدمرة التي ضربت جمهورية باكستان اإلسالمية في األسابيع الماضية خلفت خسائر 

أفاد و. مناطق تنفيذ أربعة مشروعات جارية للصندوق في البلدفي فادحة في البنية األساسية والمحاصيل 

، سوف يتيح  لألمم المتحدة، وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعةالرئيس أن من بين تدابير أخرى

المحتاجة والضعيفة الفقيرة لألسر  والمدخالت الزراعيةالمواشي توفير للمساعدة في الصندوق منحة 

 .لإلنعاش المبكر في مرحلة إعادة التأهيل عقب انتهاء الفيضان

جلس بأنه ينبغي عند االتصال بموظفين من غير اإلدارة العليا أو المديرين إبالغ مكتب وتم تذكير الم -6

سكرتير الصندوق وفقاً لمدونة السلوك المعمول بها في الصندوق، وذلك لمعرفة نوع ما يجري من تدفق 

ة، جرى وردا على السؤال المطروح من ممثل السويد بشأن األسباب وراء اتباع تلك الممارس. للمعلومات

التذكير بأن سكرتير الصندوق أقدر على توفير معلومات عن المسائل المؤسسية وأنه ال بد من اتباع 

وهذه الممارسة معمول بها في كل المؤسسات للحفاظ على الخيط الرفيع بين . درجة معينة من االنضباط

  .اإلدارة والرقابة

  قرارات المجلس التنفيذي-ثالثاً 

 ) من جدول األعمال2البند (األعمال  اعتماد جدول -ألف 

التي  (EB 2010/100/R.1/Rev.1اعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال على النحو المقترح في الوثيقة  -7

ـُقحت لتعكس )EB 2010/100/R.1/Rev.2ستخضع للتنقيح وستصدر باعتبارها الوثيقة  ، بالصيغة التي ن

الدورة المعروض في الوثيقة ببرنامج عمل ط المجلس علماً ؛ كما أحاوافق عليها المجلسالتي تعديالت ال

EB 2010/100/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1. 
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 :وشملت التعديالت ما يلي -8

الفقر في جنوب البنجاب في باكستان إلى تخفيف وطأة النظر في االقتراح الخاص بمشروع رجاء إ  )أ (

 دورة قادمة من دورات المجلس التنفيذي؛

ممثل  بناء على طلب من "مسائل أخرى" بند تحت  األمن الغذائي العالميجديد عن لجنة بندإضافة   )ب (

 .المكسيك

 3البند (في النموذج التشغيلي للصندوق  الجنوب بلدان بين التعاون عن شفهي عرض -باء 
 )من جدول األعمال

ق دورته بعرض مواضيعي عن التعاون بين بلدان الجنوب وعن تجربة الصندوالتنفيذي استهل المجلس  -9

 .قدماًوسبل المضي في هذا الميدان 

الممثلون وشجع . ثاقبةوورحب المجلس بهذا العرض الذي جاء في الوقت المناسب، وقدم تعليقات منتجة  -10

ويقدم يتصف بالديناميكية الصندوق على مواصلة العمل في ميدان التعاون بين بلدان الجنوب، وهو ميدان 

، فيما يتعلق بهذا الموضوع، أن المجلسوالحظ . تفيدين منهقيمة مضافة سواء للصندوق نفسه أو للمس

تشارك بالفعل بصورة ثنائية في التعاون بين بلدان الجنوب، وهو  كثيراً من الدول األعضاء في الصندوق

 .وسيعمل على توفير الدعم لهتطور يرحب به الصندوق 

، رحب المجلس التنفيذي بالتأكيد على عمليات الصندوقفي وتشديداً على أهمية تمويل هذا النهج وتعميمه  -11

 لحشد ستراتيجيتهاو الصندوق التشغيلية استراتيجيةيحتل مكانة عالية في أن التعاون بين بلدان الجنوب 

 .الموارد لعملية التجديد التاسع لموارد الصندوق

  العمليلتعاونعن تقديرهم للعرض ودعوا إلى تقديم المزيد من األمثلة الملموسة على االممثلون وأعرب  -12

نترنت يوفر معلومات تفصيلية اإلشبكة وأحاط المجلس علماً بأن موقع الصندوق على . بين بلدان الجنوب

في  ورحب بفرصة مناقشة هذا الموضوع الهام في المستقبل، بما في ذلك احتمال مناقشته ،عن ذلك

 .2011مجلس المحافظين عام 

 النتائج، إلى المستند الصندوق عمل نامجلبر المستوى رفيع المسبق االستعراض -جيم

 عمل لبرنامج المسبق واالستعراض ، 2011 لعام للصندوق والرأسمالية اإلدارية والميزانيتين

 2013-2012 للفترة اإلشارية وخطته ، 2011 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند التقييم مكتب

 ) من جدول األعمال4البند (

 إلى المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراضوثيقة ي استعرض المجلس التنفيذ -13

 مكتب عمل لبرنامج المسبق واالستعراض ، 2011 لعام للصندوق اإلدارية والرأسمالية النتائج، والميزانيتين

ب الخاص والتصوي 2013-2012 للفترة اإلشارية وخطته ، 2011لعام النتائج وميزانيته إلى المستند التقييم

) EB 2010/100/R.2/Rev.1ستصدر باعتبارها الوثيقة التي ، وEB 2010/100/R.2 + Corr.1(بها 
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وأحاط علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس لجنة مراجعة الحسابات التي كانت قد نظرت في الوثيقة 

 .السادس عشر بعد المائةاجتماعها في 

ود التي يخطط الصندوق لبذلها لتوسيع نطاق برنامج عمله للجهوأعرب المجلس التنفيذي عن تقديره  -14

كما أعرب عن . تمشياً مع توقعات الدول األعضاء التي أبدتها في سياق مشاورات التجديد الثامن

وإلى مستدام  المطلوبة لتحقيق أثر بالجودةقدرة الصندوق على تنفيذ هذا التوسع ضرورة النظر بعناية في 

أن الزيادة الحقيقية التي يتوقعها الصندوق في علماً بالمجلس التنفيذي وأحاط  .تعزيزها حسب االقتضاء

 البرامج القطرية تجهيزتركز تحديداً على توسيع تلك القدرة، وخصوصاً في مجال   إنماالميزانية اإلدارية

 .)إدارة النتائج من مصفوفة 1المجموعة (وتنفيذها 

نامج العمل والدعم المقدم لتنفيذ المشروعات ضمن إطار من وشدد المجلس التنفيذي على وجوب تنفيذ بر -15

وفي هذا . الموارد مع األولويات اإلنمائية المعززة بصورة ملموسة ومزيد من مواءمةالكفاءة المؤسسية 

 الصندوق، في سياق عرض برنامج العمل والميزانية يبينالصدد، أعرب المجلس التنفيذي عن توقعه أن 

 وفورات مرتبطة  بالفعل، أو التي يخطط فيها لتحقيق،المجاالت التي حقق فيهاول، كانون األ/في ديسمبر

. ، على أن يشمل ذلك إشارة إلى المستوى المحتمل للوفورات هذه، دون اإلضرار باألثر اإلنمائيبالكفاءة

من أن تنعكس الوفورات المحددة في نقل واضح للموارد أمله في عن كما أعرب المجلس التنفيذي 

وفي هذا الصدد، الحظ المجلس التنفيذي . المجموعات األخرى إلى مجموعة البرامج القطرية والتنفيذ

سياق التقشف الخارجي، وسلم بأن وبالنظر إلى لمستوى التوظيف والمرتبات، األهمية القصوى 

 في دورته في عرضها والمقرر ،التعويضات التي يقدمها الصندوقلحزمة االستعراض الخارجي 

، سيلعب دوراً شديد األهمية في تمكين الصندوق من وضع خطط ملموسة لالستجابة كانون األول/سمبردي

 .الهيكلية للمسائل المتعلقة بالكفاءة والتكلفة

 ،النتائج إلى المستند  في الصندوق،التقييم مكتب عمل لبرنامجكما وفرت الوثيقة للمجلس استعراضاً مسبقاً  -16

ورحب المجلس بدرجة التفصيل في الوثيقة . 2013- 2012 للفترة اإلشارية هوخطت2011  لعام وميزانيته

وأحاط المجلس علماً بأن مؤشرات تتبع األداء في بلوغ أهداف الشعب . وأعرب عن تأييده العام لها

ـُدرج في العرض النهائي الذي سيقدم إلى المجلس في ديسمبر والحظ المجلس . كانون األول/ست

غير أنه، في الوقت نفسه، طلب تضمين المقترح النهائي معلومات . 2011 ميزانية التخفيض الحقيقي في

يتمّيز بوضوح عن الوفورات الناجمة عن توليد إضافية عن المكاسب المرتبطة بالكفاءة، مما يتعين أن 

 .الموارد أو نقلها بين اإلدارات

 )ول األعمال من جد5البند ( )2010(الوثائق  نشرالخاصة ب الصندوق سياسة -دال

والتي  EB 2010/100/R.3 + Corr.1(الوثائق الخاصة بنشر  الصندوق سياسةنظر المجلس التنفيذي في  -17

نشر الخاصة بوأوضح، أثناء المناقشة، أن سياسة الصندوق  ).EB 2010/100/R.3/Rev.1ستعدل لتصبح 

 وفي .ضايا محددة عند اللزومالوثائق لن تعيق الدول األعضاء عن مطالبة اإلدارة بتوفير معلومات عن ق

الخاصة  الصندوق ، اعتمد المجلس سياسة بهدف تحقيق توافق في اآلراءأعقاب مناقشة مثمرة للموضوع

على النحو المعروض في الوثيقة، على أن تدخل هذه السياسة حيز النفاذ في موعد ) 2010(الوثائق  نشرب
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 أذنو. لتنفيذ المبينة في الملحق الخامس من الوثيقةإجراءات او، 2012كانون الثاني / يناير1ال يتجاوز 

، بما يتفق مع إجراءات )2010(الوثائق  نشر الخاصة ب الصندوق  لإلدارة بتنفيذ سياسةالمجلس التنفيذي

التي سيوافق المجلس التنفيذي برنامج العمل والميزانية الصيغة النهائية لالتنفيذ المقترحة، ضمن سياق 

 .2011في   مجلس المحافظين دورةحالتها إلىإل 2010كانون األول / ديسمبرفي دورته فيعليها 

 مليون 1.4 بمبلغالمقترحة  التكلفةتقديرات واستجابة إلى الشواغل التي أثارتها الدول األعضاء حول  -18

دوالر أمريكي، أحاط المجلس التنفيذي علماً بالتفسير الذي قدمه رئيس الصندوق، ومفاده أن السياسة 

ـُ  .نفذ بصورة محايدة من حيث التكلفةست

أحاط المجلس التنفيذي علما بأنه رغم محاولة رئيس الصندوق التوصل إلى توافق في اآلراء، اعترض  -19

 مليون دوالر أمريكي، 1.4ونظراً لالرتفاع الكبير في التكلفة المقدرة بمبلغ . ممثل ألمانيا على الوثيقة

 .لة وبالتالي فقد عارض الوثيقة لهذا السببطلب ممثل ألمانيا ترتيبات تنفيذية بدي

 ستقدم إلى جميع أعضاء مجلس المحافظين في دورته معلوماتوأحاط المجلس التنفيذي علماً بأن ورقة  -20

ـَّغ عن التقدم  وأن المجلس التنفيذي ،2011شباط /الرابعة والثالثين المقرر انعقادها في فبراير سيبل

علماً بأن السياسة الحالية ستحل محل جميع سياسات النشر السابقة كما أحاط المجلس . المحرز في ذلك

 .في الصندوق

 ) من جدول األعمال6البند ( الواقع األمر حكومات مع للتعامل التوجيهية المبادئ - هاء

 من سياسات 52بعد أن نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة الخاصة بهذا الموضوع، وبموجب المادة  -21

 حكومات مع المقترحة للتعامل التوجيهية المبادئفي الصندوق، وافق المجلس على اإلقراض ومعاييره 
ستنقح وتصدر باعتبارها الوثيقة التي ( وتصويبها EB 2010/100/R.4الواقع الواردة في الوثيقة  األمر

EB 2010/100/R.4/Rev.1(ًمع التعديالت التالية أيضا ،: 

موقف المنظمات الدولية ) ه: "( كما يلي15 والفقرة 1من الفقرة ) ه(الفقرة الفرعية نص صبح ي  )أ (

 ."إزاء الحكومةواإلقليمية األخرى، ضمن نطاق اختصاصها، 

ومن جهة أخرى، إذا كانت اإلجابة سلبية على : " كما يلي16يصبح نص الجملة األخيرة من الفقرة   )ب (

رئيس التالي فإن ، وب ومعاييرهاإلقراضأي من هذه األسئلة، فإن المشروع ال يمتثل لسياسات 

 ."سيمتنع عن تقديم المشروع إلى المجلس التنفيذي ويبلغ المجلس التنفيذي بذلكالصندوق 

ـُضاف   )ج (  من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية فيما يتعلق 12 تستشهد بالمادة حاشيةست

 .أو المنح الجارية وبإلغائها/ الصندوق، جزئياً أو كلياً، للقروض وبمعايير تعليق

 بأن ممثلَي ، بغض النظر عن محاولة الرئيس للوصول إلى توافق في اآلراء،وأخذ المجلس التنفيذي علماً -22

استنادا إلى  إضافة إلى ذلك، لوحظ أنه، .وجمهورية فنزويال البوليفارية يعارضان هذه الوثيقةاألرجنتين 

ات وتنأى عن التصريحات بشأن عقيدة استرادا، فإن المكسيك ترفض تقليديا ممارسة االعتراف بالحكوم

مقتصرة فقط على ممارسة حقها في االنتداب، أي إرسال أو شرعية أو عدم شرعية حكومة أجنبية، 

وأشار ممثل المكسيك أنه مراعاة ألحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي . سحب الموظفين الدبلوماسيين



 EB/100/Rev.1 
 

5 

ها، فإن التمويل الذي قد يمنحه الصندوق إلى ، وفي ضوء هدف)و(8، البند 6للتنمية الزراعية، المادة 

 .بشرعية الحكومة المشار إليهاضمني حكومة أمر واقع ال ينطوي على اعتراف 

 ) من جدول األعمال7البند  (التقييم -واو

 التقييم لجنة رئيس تقارير) أ(

 يقموزامب إلى القطرية الزيارةنظر المجلس التنفيذي في تقريري رئيس لجنة التقييم عن  -23

)EB 2010/100/R.5 ( وعن دورة لجنة التقييم الثالثة والستين)EB 2010/100/R.6 ( ًوأحاط علما

 .بالمعلومات الواردة فيهما

، شجع المجلس لجنة التقييم األقرانوخطة العمل لتنفيذ توصيات استعراض وبعد مناقشة اإلطار الزمني  -24

 بعزم تحقيق تقدم، أعرب المجلس عن ترحيبه وفي أعقاب تلقيه تأكيدات بمواصلة. على العمل السريع

اإلبالغ عن التقدم وعن المسائل التي قد تنشأ في سياق تنفيذ توصيات استعراض األقران لمكتب  اللجنة

 .التقييم ولوظيفة التقييم في الصندوق

ييم التأسيس  استقالل مكتب التقبمسألةالتزامه رئيس الصندوق الحظ المجلس التنفيذي إعادة تأكيد وأخيراً،  -25

على . بغية تحسين التواصل والتعاون بينهماالجتماعات منتظمة بين رئيس الصندوق ومدير مكتب التقييم 

 وسلطة تعيين ، والتوظيف،أن المجلس، في الوقت نفسه، أشار إلى الفارق بين االستقالل التشغيلي

 .الموظفين

 من جدول 8البند (اإلدارة  تدابيرو التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير -زاي

 )األعمال

اإلدارة مقترناً  وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقريراستعرض المجلس التنفيذي  -26

وفي أعقاب مناقشة مثمرة، أحاط المجلس علماً ). EB 2010/100/R.7 + Add.1( الخاصة به بالضميمة

 .بالمعلومات الواردة في الوثيقتين

واختيار رئيسها  إنشاؤها :الصندوق لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة -حاء

 ) من جدول األعمال9البند (

 :الصندوق لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات هيئةباستعرض المجلس التنفيذي الوثيقة الخاصة  -27
ووافق على ) EB 2010/100/R.8 + Corr.1(، مقترنة بالتصويب المدخل عليها واختيار رئيسها إنشاؤها

 تمشيا مع المناقشات EB 2010/100/R.8/Rev.1  الوارد في الوثيقةالوثيقة بالصيغة المعدلة بالتنقيح

مسوغات وعملية اختيار الرئيس المثمرة التي جرت أثناء الجلسة التي غطت، ضمن أمور أخرى، 

الختيار ودورها في ذلك االختيار، وكذلك التكاليف مشاورات تجديد الموارد، ومعايير اهيئة الخارجي ل

  .المتكبدة



 EB/100/Rev.1 
 

6 

تطبيق معايير االختيار المحددة في الوثيقة المنقحة، ينبغي لى إباإلضافة  ،أنهالممثلين واقترح العديد من  -28

القرار داخل الحكومات المعنية أرفع صناع الوصول إلى  تخولهالتي مكانة أن يتبوأ الأيضا على الرئيس 

على المستوى المتطور الوضع االقتصادي الحالي وبتغير هيكل المعونة، يكون على دراية واسعة وأن 

 .العالمي

 من وبناء على طلب تلقاه المجلس من ممثل الكاميرون للنظر في توسيع نطاق أعضاء هيئة المشاورات -29

كانون /في ديسمبرهذه المسألة بصورة أكثر تفصيالً في دورته يناقش  أن ، قرر المجلسالقائمة جيم

 مشاورات حول هذه المسألة توخياً لتيسير ءصدقااأل والقوائمو سقوحتى ذلك الحين، سيجري من. األول

  .المناقشة

 ) من جدول األعمال10البند ( ديفوار كوت: القطرية ستراتيجيةاال الفرص برنامج -طاء 

). EB 2010/100/R.9( وت ديفواربرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لكالتنفيذي استعرض المجلس  -30

وامتدح جودة الوثيقة، في حين أكد على استخدام المقترحة ووافق المجلس على األهداف االستراتيجية 

فينبغي تكن متسقة  فإذا لم .مع المبادئ التوجيهية للصندوقتكون متسقة  فقط عندما ةنظم التوريد القطري

ينظر إلى  يتعلق بالمخاطر، أشير إلى أنه من المحتمل أن وفيما. أن تطبق المبادئ التوجيهية للصندوق

، ولكن ال ينبغي االستهانة ون خطرا على االستقرار االجتماعيالشباب العاطلين عن العمل باعتبارهم يمثل

األسئلة التي أثيرت حول على وأخيرا، أحاط المجلس علما بالردود . للتنمية الزراعيةبالنسبة بإمكاناتهم 

 . برنامج الفرص االستراتيجية القطريةلمخاطر التي تم تحديدها فيايف تدابير تخف

 من جدول 11البند (المتشددة  اإلقراض شروط: الصندوق في وأوضاعه اإلقراض شروط -ياء 

 )األعمال

  شروط- الصندوق في وأوضاعه اإلقراض شروطببعد أن نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة الخاصة  -31

البند لمناقشات لجنة مراجعة الحسابات لهذا والتقرير الشفهي  ،)EB 2010/100/R.10(المتشددة  اإلقراض

 :في اجتماعها السادس عشر بعد المائة، وافق المجلس على التوصيات الواردة في الوثيقة، وهي

تشكيل فئة من شروط اإلقراض مماثلة لشروط اإلقراض المتشددة التي تقدمها المؤسسة الدولية   )أ (

 .للتنمية

البلدان التي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية لها قروض الصندوق إلى يق هذه الشروط على تطب  )ب (

 .شروط متشددةقروضا ب

لشروط الصندوق التيسيرية للغاية، يكون اإلقراض بموجب شروط الصندوق المتشددة مماثالً   )ج (

 . سنة40 سنة بدالً من 20أجل السداد الذي ستكون مدته باستثناء 
ما دامت الشروط الصندوق المتشددة، على النحو المحدد في التقرير، نافذة تبقى فئة شروط   )د (

 .المتشددة لدى المؤسسة الدولية للتنمية سارية المفعول، بالصيغة المحددة حالياً
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بحيث من شروط الصندوق العامة لتمويل التنمية الزراعية ) شروط اإلقراض (1-5نقح البند ي  )ه (

 : على النحو التالي،ةشددت فئة شروط الصندوق المتضمني

فوائد غير أنها تتحمل رسم أية شددة ت القروض المقدمة بشروط مال تتحمل: شددةتالشروط الم )ب("

في السنة يسدد مرتين في السنة بعملة )  في المائة0.75( في المائةالواحد خدمة بواقع ثالثة أرباع 

سنة، بما فيها فترة سماح ) 20(مدفوعات خدمة القرض، وسيكون أجل سداد هذه القروض عشرين 

  ."سنوات تبدأ بتاريخ موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض) 10(مدتها عشر 

 . وفقاً لذلك1- 5الحالية من البند ) و(و) ه(و) د(و) ج(و) ب(الفقرات  ترقيميعاد و

اإلقراض لديه  يوائم بصورة عامة شروط نإضافة لذلك، أوصى المجلس التنفيذي بأن يؤذن للصندوق بأ -32

 .الشروط التي تأخذ بها المؤسسة الدولية للتنميةمع 

 ) من جدول األعمال12البند ( االلتزامات لعقد المتاحة الموارد - كاف

نظر في وثيقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات والضميمة الخاصة بها وبعد أن  -33

(EB 2010/100/R.11/Add.1) ، المقدرة للفترة  العائدة التدفقاتصافي  المجلس التنفيذي علماً بأنأحاط

ونظراً ألن .  مليون دوالر أمريكي549.5يبلغ  2010آب / أغسطس31كانون الثاني إلى / يناير1من 

 مليون دوالر أمريكي، والقروض والمنح التي سيوافق 127.6القروض والمنح المقدمة للموافقة تبلغ 

يون دوالر أمريكي، باإلضافة إلى القروض والمنح التي  مل40.6عليها بموجب إجراء انقضاء المدة تبلغ 

بالموارد مقدما  مليون دوالر أمريكي، وإلى سلطة االلتزام 276.1تمت الموافقة عليها فعالً والبالغة 

وبالتالي ،  مليون دوالر أمريكي، فإنه ال ينتظر وجود نقص لهذه الفترة75.3الموافق عليها فعالً والبالغة 

 .بالموارد مقدمالتزام جة الستخدام إضافي لسلطة االفليس هنالك حا

 من 13البند (فيها  للنظر التنفيذي المجلس على المعروضة البرامج/المشروعات اقتراحات - الم

 )جدول األعمال

 عن وضع تنفيذ المقترحات التي كان قد وافق عليها في دوراته الشفهيأحاط المجلس علماً بالتقرير  -34

ـُدم تو. السابقة البرازيل، وُأبلغ كاريري وسيريدو في لتنمية المستدامة في اضيح بخصوص مشروع وق

 تم تلقي رسالة رسمية من وزارة التخطيط البرازيلية تنص على أن وزارة المالية أذنت هالمجلس بأن

وعلى هذا األساس، بات . لحكومة والية بارايبا بالتفاوض مع الصندوق بشأن اتفاقية تمويل هذا المشروع

 .2010تشرين األول /من المنتظر أن يجري التفاوض بشأن اتفاقية التمويل بنهاية أكتوبر

الزراعية في مالي، بأن  اإلنتاجية تعزيز مشروعأحاط المجلس التنفيذي علماً، فيما يتعلق بإضافة لذلك،  -35

نظراً ألن اإلدارة و. كانون األول/نسخة اتفاقية التمويل التي تم التفاوض بشأنها ستقدم إلى دورة ديسمبر

أبلغ قد تلقت رسالة من حكومة مالي تؤكد موافقتها على نص اتفاقية التمويل الذي تم التفاوض بشأنه، 

 . لمجلس أن النص المذكور يفي بجميع الضمانات الهامة التي يتطلبها المجلسا

 :التالية البرامج/المشروعات اقتراحات في التنفيذيونظر المجلس  -36
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 والوسطى غربيةال أفريقيا) أ(

 الزراعية القيمة سالسل في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج :غينيا) 1(

واتفافقية  وضميمتها EB 2010/100/R.12نظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة  -37

 :واعتمد القرار التاليالتمويل المتفاوض بشأنها، 

 قيمتها تعادل الديون تحمل على القدرة إطار بموجب منحةً غينيا مهوريةج إلى الصندوق ُيقدم أن :قـرر"

 على ،)خاصة سحب حقوق وحدة 5 800 000 (خاصة سحب حقوق وحدة  ألفةخمسة ماليين وثمانمائ

 هذه في الواردة واألحكام للشروط أساسي نحو على مطابقةً تكون أخرى وأحكام شروط ألية تخضع أن

 ".الوثيقة

 – المحلي المجتمع وتنمية الريفي اإلنعاش مشروع :الصندوق رئيس مذكرة يساوب-غينيا) 2(
 تكميلية منحة

 وضميمتها، واعتمد EB 2010/100/R0.13نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  -38

 :القرار التالي

 وحدة سبعمائة ألف قيمتها تعادل تكميلية منحة بيساو-غينيا جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :قـرر"

 أخرى وأحكام شروط ألية تخضع أن على) خاصة سحب حقوق وحدة 700 000 (خاصة سحب حقوق

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

 الزراعية اإلنتاجية تعزيز مشروع :مالي) 3(

 وضميمتها، واعتمد EB 2010/100/R.14ي الوثيقة نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد ف -39

 .القرار التالي

 وعشرين اواحد قيمته تعادل للغاية تيسيرية بشروط قرضاً مالي جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :قـرر"

 شروط ألية يخضع أن على ،)خاصة سحب حقوق وحدة 21 000 000 (خاصة سحب حقوق وحدةمليون 

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

 سحب حقوق وحدة ألفمائتين  قيمتها تعادل منحة مالي جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :أيضا قـرر

 نحو على مطابقة تكون وأحكام شروط ألية تخضع وأن ،)خاصة سحب حقوق وحدة 200 000 (خاصة

 ".الوثيقة ههذ في الواردة واألحكام للشروط أساسي

 منحة – الشمالية األقاليم في الريفية والتنمية االستثمار برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :مالي) 4(
 تكميلية

 واعتمد ، وضميمتهاEB 2010/100/R.15نظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة  -40

 :القرار التالي

 سحب حقوق وحدة سبعمائة ألف قيمتها تعادل تكميلية منحة ليما جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :قـرر"

 مطابقة تكون أخرى وأحكام شروط ألية تخضع أن على) خاصة سحب حقوق وحدة 700 000 (خاصة

 ".الوثيقة هذه في الواردة واألحكام للشروط أساسي نحو على
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 المجتمع على القائمة والريفية الزراعية التنمية برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :نيجيريا) 5(

 تكميلي قرض - المحلي

 واعتمد ، وضميمتهاEB 2010/100/R.16نظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة  -41

 :القرار التالي

 تعادل للغاية تيسيرية بشروط تكميليا قرضا االتحادية نيجيريا جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :قـرر

 سحب حقوق وحدة 8 620 000 (خاصة سحب حقوق وحدة ين وستمائة وعشرين ألفثمانية مالي قيمته

 واألحكام للشروط أساسي نحو على مطابقة تكون أخرى وأحكام شروط ألية يخضع أن على) خاصة

 ".الوثيقة هذه في الواردة

 الزراعي للقطاع التشاركية التنمية برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :وبرينسيبي تومي سان) 6(
 تكميلية منحة - الحرفية األسماك ومصايد الصغيرة الحيازات ألصحاب

 واعتمد ، وضميمتهاEB 2010/100/R0.17نظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة  -42

 :القرار التالي

ليون م قيمتها تعادل منحة الديمقراطية وبرينسيبي تومي سان جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :قـرر"

 أن على ،)خاصة سحب حقوق وحدة  1 990 000 (خاصة سحب حقوق وحدةوتسعمائة وتسعين ألف 

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

 ".الوثيقة

 والجنوبية الشرقية أفريقيا) ب(

 الزراعة مشروع أجل من الضرائب ةسياس من إعفاء طلب :الصندوق رئيس مذكرة :أنغوال) 1(
 الصغيرة الحيازات ألصحاب السوق نحو الموجهة

، واعتمد القرار EB 2010/100/R.18نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  -43

 :التالي

 من 1-11 البند في واردة هي كما الضرائب، سياسة من اإلعفاء على الصندوق يوافق أن :قـرر"

 تاريخ من ابتداء  AO-736 رقم المشروع قرض التفاقية بالنسبة الزراعية، التنمية لتمويل العامة شروطال

 ".الوثيقة هذه في الواردة واألحكام للشروط طبقا نفاذها

 الريفية المناطق إلى المالية واالبتكارات التقنيات وصول برنامج :كينيا) 2(

 واتفاقية  وضميمتهاEB 2010/100/R.19رح الوارد في الوثيقة نظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقت -44

 :واعتمد القرارين التاليينالتمويل المتفاوض بشأنها، 

تسعة عشر  قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته جمهورية كينياأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

على أن ) ق سحب خاصة وحدة حقو19 300 000(وحدة حقوق سحب خاصة  مليونا وثالثمائة ألف

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

  .الوثيقة
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أن يقدم الصندوق إلى جمهورية كينيا منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وخمسة وتسعين ألف وحدة : قرر أيضا

خضع ألية شروط وأحكام تكون على أن ت) وحدة حقوق سحب خاصة 395 000(حقوق سحب خاصة 

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

 الزراعية لألعمال االستشارية والخدمات الزراعية التكنولوجيا مشروع :أوغندا) 3(

، واعتمد القرار EB 2010/100/R.20المقترح الوارد في الوثيقة المشروع نظر المجلس التنفيذي في  -45

 :اليالت

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أوغندا قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته تسعة ماليين : قـرر"

، على أن يخضع ألية )وحدة حقوق سحب خاصة 000 300 9(وحدة حقوق سحب خاصة ألف  وثالثمائة

 ".وثيقةشروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه ال

 أصحاب لدى الزراعية األعمال بأنشطة النهوض برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :زامبيا) 4(
 تكميلية منحة – الصغيرة الحيازات

 :، واعتمد القرار التاليEB 2010/100/R.21المقترح الوارد في الوثيقة البرنامج نظر المجلس التنفيذي في  -46

 أن على ،مليون دوالر أمريكي قيمتها تعادل تكميلية منحة بيازام جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :قـرر"

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

 ".الوثيقة

 نية والكاريبييأمريكا الالت) ج(

 يالجنوب اإلقليم في المستدامة الريفية التنمية برنامج :هندوراس) 1(

واتفاقية  وضميمتها EB 2010/100/R.23س التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة نظر المجل -47

 :، واعتمد القرار التاليالتمويل المتفاوض بشأنها

ستة ماليين أن يقدم الصندوق إلى جمهورية هندوراس قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته : قـرر"

، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 6 650 000 ( خاصة وحدة حقوق سحب وستمائة وخمسين ألف

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

 ."الوثيقة

الجنوبي في هندوراس، طلب ممثال األرجنتين  اإلقليم وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الريفية المستدامة في -48

أنه في حين أنهما ال يعترضان على المشروع بحد ذاته، نظراً ألنه يهدف إلى والبرازيل أن يسجال 

التخفيف من وطأة الجوع والفقر الريفي في أوساط شعب هندوراس، فإنهما ليسا في موقع يسمح لهما 

 .باالنضمام إلى توافق اآلراء نظراً لعدم اعترافهما بالسلطات التي تمارس الحكم في هندوراس

وع نفسه، قال ممثل جمهورية فنزويال البوليفارية أن بالده، ونظراً للدور الهام الذي وبخصوص المشر -49

يمارسه الصندوق في مكافحة الفقر الريفي، واعترافاً منها بالفوائد التي سيأتي بها هذا المشروع 

د للمجموعات الزراعية األشد ضعفاً في هندوراس، وخصوصاً للنساء وللمزارعين الشباب، فإنها تؤي
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اقتراح المشروع المقدم، على أنه رغب في تسجيل أن دعم المشروع ال يعني ضمناً اعتراف جمهورية 

 .فنزويال البوليفارية بحكومة ذلك البلد وسلطاته

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق) ه(

 الريفية األصول خلق برنامج :أرمينيا) 1(

واتفاقية  وضميمتها EB 2010/100/R0.24الوثيقة نظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في  -50

 :واعتمد القرارين التاليينالتمويل المتفاوض بشأنها، 

 2على النحو المحدد في الفقرة متشددة  قرضاً، بشروط جمهورية أرمينياأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

 وحدة 8 900 000(ب خاصة وحدة حقوق سح ثمانية ماليين وتسعمائة ألفمن هذه الوثيقة، تعادل قيمته 

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط ) حقوق سحب خاصة

  .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وثالثين ألف وحدة حقوق جمهورية أرمينياأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة ) حقوق سحب خاصة وحدة 330 000(سحب خاصة 

  ".على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 لألراضي المستدامة واإلدارة السطحية المياه تعبئة برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :جيبوتي) 2(
 تكميلية منحة -

 وضميمتها واعتمد EB 2010/100/R.25ارد في الوثيقة نظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الو -51

 :القرار التالي

 مليوني وحدة حقوق سحب أن يقدم الصندوق إلى جمهورية جيبوتي منحة تكميلية تعادل قيمتها: قـرر"

 على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون ،) وحدة حقوق سحب خاصة2 000 000(خاصة 

 ."واألحكام الواردة في هذه الوثيقةمطابقة على نحو أساسي للشروط 

 إجراء بموجب عليها والموافق المقترحة األنشطة فيها بما المزمعة المشروعات أنشطة – ميم

 ) من جدول األعمال14البند ( المدة انقضاء

 فيها بمامعلومات المقدمة عن أنشطة المشروعات المزمعة المقترحة أحاط المجلس التنفيذي علماً بال -52

  ).EB 2010/100/R.26لوثيقة ا( المدة انقضاء إجراء بموجب عليها والموافق المقترحة األنشطة

 15البند (المدة  انقضاء إجراء بشأن التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من 24 المادة تنفيذ -نون

 )من جدول األعمال

 بشأن التنفيذي للمجلس لداخليا النظام من 24 المادة تنفيذببعد أن نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة الخاصة  -53

 ة، وافق على المنهجيEB 2010/100/R.41/Rev.1الوثيقة في ، والتي ستنقح المدة انقضاء إجراء

التنفيذي، والتي وافق  للمجلس الداخلي النظام من 24مادة الوالمبادئ المعروضة في الوثيقة لتنظيم تنفيذ 
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ك، وافق المجلس على أن إدارة الصندوق، في تنفيذ وبذل. 2009كانون األول /عليها المجلس في ديسمبر

 :المدة، تطبق المنهجية والمبادئ التالية انقضاء إجراء

، ال تعتبر أية  في الصندوقفيما عدا المنح الكبيرة التي تنظمها سياسة تمويل المنح )1(

 المتفاوض برامج موافقاً عليها بموجب إجراء انقضاء المدة إذا لم تسلم اتفاقية التمويل/مشروعات

 .المجلسالدول األعضاء في إلى ممثلي بشأنها 

المجلس على األقل قبل الدول األعضاء في إلى ممثلي بشأنها تسلم اتفاقيات التمويل المتفاوض  )2(

أي تقارير رئيس الصندوق ووثائق ( يوماً بعد تسليم المقترحات 30خمسة أيام عمل من انقضاء 

 ).البرامج/تصميم المشروعات

نترنت اإلشبكة على موقع الصندوق على بشأنها دم إدراج اتفاقية التمويل المتفاوض في حال ع )3(

أو في حال وجود تغييرات كبيرة تتعلق باألوضاع /أعاله، و) 2(خالل الفترة المحددة، عمالً بالفقرة 

ـُحب من  والشروط المقدمة لألعضاء في تقرير رئيس الصندوق، فإن االقتراح المعني سيعتبر قد س

ويمكن العودة إلى تقديم ذلك االقتراح للموافقة في موعد . لية الموافقة بموجب انقضاء المدةعم

 .الحق، إما بموجب إجراء انقضاء المدة أو في دورة عادية من دورات المجلس التنفيذي

 ) من جدول األعمال16البند ( الصندوق  مشروعاتفي  للتوريد التوجيهية المبادئ -سين

 والضميمة الخاصة  الصندوقمشروعاتفي  للتوريد التوجيهية المبادئوثيقة على تنفيذي  المجلس الوافق -54

ورحب ) EB 2010/100/R.27/Rev.1 ، والتي ستعدل لتصبح الوثيقةEB 2010/100/R.27 + Add.1( بها

. الستعراض لجنة مراجعة الحسابات لهذا البند في اجتماعها السادس عشر بعد المائةبالعرض الشفهي 

على الدول األعضاء في الصندوق، وقرر يجب أال تقتصر أهلية المشاركة في التوريد أن المجلس ر أق

وفقاً  من االقتراح الحالي 65 و64من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والفقرتين  8-4 البند تعديل

 . لذلك

 )ن جدول األعمال م17البند (الصندوق  في الديون تحمل على القدرة إطار استعراض -عين

) EB 2010/100/R.28 (الصندوق في الديون تحمل على القدرة إطار استعراضنظر المجلس التنفيذي في  -55

 .وأحاط علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة

 18البند (الغذائي  األمن ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حساب إنشاء -فاء

 )من جدول األعمال

 باللغة اإلنكليزية، EB 2010/100/R.29/Rev.1(  نظر المجلس التنفيذي في الوثيقةبعد أن -56

  باللغات العربية والفرنسية واإلسبانية، والتي ستصدر باعتبارها الوثيقةEB 2010/100/R.29و

EB 2010/100/R.29/Rev.2 باللغة اإلنكليزية، و EB 2010/100/R.29/Rev.1وأحاط ) باللغات األخرى 

باإلجماع سبانيا حول أوضاعها وشروطها، وافق إبالتوضيحات التي قدمها كل من اإلدارة وممثل علماً 
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 األمن ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حساب على مشروع القرار بشأن صك إنشاء
دائنين يلي للضعلى أساس أن النص المتعلق بالوضع التف،  للوثيقةملحق األولال، الوارد في الغذائي

مع اقتراض حساب األمانة اتفاقية إبرام ووافق على قد سحب رسميا، )) و(4الملحق األول، البند (

على أن المجلس التنفيذي أحاط علماً بأنه سيتم إبالغه عند استكمال المفاوضات الخاصة بالصك . سبانياإ

  . المتفاوض بشأنهااألوضاع والشروط الماليةو البلدان المؤهلةقائمة المذكور، بما في ذلك 

 من جدول 19البند ( مرحلي تقرير: 2012-2010خطة الصندوق متوسطة األجل  -صاد

 )األعمال

" مرحلي تقرير: 2012- 2010الصندوق متوسطة األجل  خطة" في الوثيقة المعنونة المجلس التنفيذينظر  -57

)EB 2010/100/R.30(ة فيها، وبعد مناقشة مثمرة، أحاط علماً بالمعلومات الوارد. 

وتسليماً بأهمية المسألة المتعلقة بتسديد االلتزامات المعقودة للصندوق، أكدت اإلدارة للمجلس أن التركيز  -58

. التجديد التاسع لموارد الصندوقسينصب على هذا الموضوع خالل الفترة المؤدية إلى مشاورات 

قاء سيتناولون هذه المسألة بغية صداألوالقوائم ي سقوتسهيالً للمناقشة ضمن المجلس التنفيذي، فإن من

 .2010 كانون األول/مواصلة النظر فيها في دورة المجلس في ديسمبر

 ) من جدول األعمال20البند  (المسائل المالية -قاف

  الحسابات مراجعة لجنة تقارير )أ(

  المائة بعد عشر الخامس اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنة رئيس تقرير  )1(

المائة  بعد عشر الخامس اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنةالتنفيذي تقرير رئيس استعرض المجلس  -59

)EB 2010/100/R.31(وأحاط علماً بالمعلومات الواردة فيه . 

  مستوى-المائة  بعد عشر السادس اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنة رئيس تقرير  )2(

  العام االحتياطي

 السادس الحسابات مراجعة اجتماع لجنة عن وقائع بالمعلومات المحدثة الشفهية المجلس التنفيذي أحاط -60

 .الوثائق المالية المقدمة إلى المجلس بشأن المائة بعد عشر

الشواغل التي أثارتها اللجنة حول قد أخذت في اعتبارها على أنها اإلدارة ورحب المجلس التنفيذي بتأكيد  -61

 . بهذا الصدد، وأنها ستتخذ التدابير الالزمةمكتب المراجعة واإلشرافالترتيبات المؤقتة الستبدال مدير 

وفيما يتعلق . يجابي لكفاية آليات اإلشراف الداخليوأحاط المجلس التنفيذي علماً باستعراض اللجنة اإل -62

، رحب المجلس بطلب اللجنة تقديم )EB 2010/100/R.32 (الحتياطي العاملمستوى اباستعراض اللجنة 

إلى المجلس في الحقا وستقدمها  2010تشرين الثاني /ثر شموالً ستناقشها اللجنة في نوفمبروثيقة أك

 .2010 كانون األول/دورته في ديسمبر
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 المجلس التنفيذي من غير أعضاء لجنة ممثليوصول ورحب المجلس التنفيذي بنظر اللجنة في مسألة  -63

المجلس ممثلي  الوثائق متاحة لجميع مثل هذهل  وبقرار جع،مراجعة الحسابات إلى الوثائق المقدمة للجنة

 .، بوسائل سرية، إذا كان ذلك مناسباالتنفيذي

 باالشتراك مع أعضاء لجنة "وربوينتاب "برنامج خالل من بياني عرضالمجلس نسخة من ممثلو تلقى  -64

، المنححول مشروع استبدال نظام القروض والسادس عشر بعد المائة اجتماعها خالل الحسابات مراجعة 

 طبيعة تعتبر ذاتالمعلومات الواردة فيه فإن  ريثما يتم االنتهاء من عملية تقديم العطاءات، هعلى أساس أن

 .سرية

حتى   ما تمشمللصندوق رئيس اسكن حول شفهيا وعمالً بطلب من ممثل ألمانيا، قدمت اإلدارة تحديثاً  -65

ـُخذت لتحقيللتكاليف كبير تخفيض من ن اآل ق المزيد من التخفيض في التكاليف، بما ومن إجراءات ات

بادرت بإجراء بحث عن عقارات أخرى وأكدت اإلدارة بأنها . في ذلك المفاوضات مع صاحب العقار

الصندوق سيفرض حداً أقصى على  تفي باحتياجات الصندوق ورئيسه، وأن رئيس متاحة في السوق

وفي حال . واليتهفترة  وحتى انتهاء 2011 من عام وذلك ابتداًء، بالسكنالميزانية الكلية الخاصة 

 .الفارقمستعد لتحمل نه إالتابع للصندوق ذلك الحد األقصى فالمناسب  تكاليف السكن تتجاوز

 تقرير عن وضع المساهمات في التجديد الثامن لموارد الصندوق  )3(

على  (EB 2010/100/R.33)عرض تقرير عن وضع المساهمات في التجديد الثامن لموارد الصندوق  -66

 .  للعلمالمجلس التنفيذي

 2010تقرير عن الفصل الثاني من حافظة استثمارات الصندوق لعام   )4(

 (EB 2010/100/R.34) 2010الفصل الثاني من حافظة استثمارات الصندوق لعام عرض تقرير عن  -67

 .على المجلس التنفيذي للعلم

 من 21البند (المحافظين  لمجلس ثينوالثال الرابعة للدورة المؤقت األعمال جدول مسودة -راء

 )جدول األعمال

المحافظين  لمجلس والثالثين الرابعة للدورة المؤقت األعمال جدول مسودة نظر المجلس التنفيذي في -68

)EB 2010/100/R.35 ( من النظام الداخلي لمجلس المحافظين6ووافق عليها بموجب المادة . 

لن الحكومة المضيفة تلقاه الصندوق من إيطاليا والذي يفيد بأن وُأبلغ المجلس التنفيذي باإلخطار الذي  -69

، وأن اإلدارة تنظر في هذا 2011المحافظين في عام  مجلس استضافة ةتغطيلتقدم أية أموال إضافية 

وفي أمر له . التغيير في الممارسة وستبلغ المجلس في الوقت المناسب عن تبعات ذلك وعن األثر الممكن

مقر يمكن استضافة مجلس المحافظين في موقع آخر غير  هبأنذكير المجلس التنفيذي صلة بذلك، جرى ت

 .الصندوق، إذا لم تترتب عن ذلك أية تكاليف إضافية يتحملها الصندوق

وفيما يتعلق بالمسائل المثارة المرتبطة بهذا الموضوع، قرر المجلس التنفيذي أن يتناول هذه المسائل  -70

 . حولهاقبقصد االتفامنسقو القوائم واألصدقاء 
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 ) من جدول األعمال22البند  (مسائل أخرى -شين 

 أصلية غير عضوية طلب )أ(

، )EB 2010/100/R.36( قدمته جمهورية أوزبكستان أصلية غير عضوية طلببعد أن نظر المجلس في  -71

طلب وأعرب عن رغبته في تحويل مشروع القرار هذا الأوصى بأن يوافق مجلس المحافظين على 

 .خاص بذلك إلى دورة مجلس المحافظين الرابعة والثالثينال

 التنفيذي للمجلس والتسعين التاسعة الدورة جلسات محاضر )ب(

 التنفيذي للمجلس والتسعين التاسعة الدورة جلسات محاضر بعد أن نظر المجلس التنفيذي في -72

)EB 2010/100/R.37( واعتمد المحاضر المنقحة، قرر الموافقة على التعديالت المبينة في الوثيقة. 

 للصندوق التنفيذي المجلس لمداوالت الصامتون المراقبون )ج(

 التنفيذي المجلس لمداوالت الصامتون المراقبون"بعد أن استعرض المجلس التنفيذي الوثيقة المعنونة  -73

ح للمراقبين ، انتهى إلى أنه اعتبارا من الدورة الواحدة بعد المائة سيسم)EB 2010/100/R.38" (للصندوق

وسوف . EB 2010/100/R.38الصامتين بحضور مداوالت وفقا للمقترحات الواردة في الوثيقة المذكورة 

 وثيقة تستند إلى 2010كانون األول /تعرض اإلدارة على المجلس التنفيذي في دورته في ديسمبر

 . التي أبديت أثناء المناقشةتالتعليقا

 الحلقات الدراسية غير الرسمية، بناء على طلب من ممثل السويد، وتوسيعاً للمناقشة لتشمل الحضور في -74

وافقت اإلدارة على السماح لممثل واحد من كل دولة عضو من الدول غير األعضاء في المجلس التنفيذي 

  . من متابعة الوقائع في قاعة االستماع بعد إخطار مكتب سكرتير الصندوق بذلك

 الصندوق لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في نالمحافظي لمجلس ممثلين انتخاب )د(

 المعاشات لجنة في المحافظين لمجلس ممثلين انتخابفي سياق نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة الخاصة ب -75
، Kwena Komape، ُأبلغ المجلس بأن السيدة )EB 2010/100/R.39(الصندوق  لموظفي التقاعدية

كعضو، والسيد  المناوبة لجمهورية جنوب أفريقيا مرشحة المستشارة الزراعية والممثلة الدائمة

Stefano Marguccioيطالية لدى الصندوق ، السكرتير األول والممثل الدائم المناوب للجمهورية اإل

 والمتعددة ة، السكرتير الثالث للشؤون السياسيDanny Rahdiansyahكعضو مناوب أول، والسيد 

وبعد التذكير .  كعضو مناوب ثان،ندونيسيا لدى الصندوقإجمهورية األطراف والممثل الدائم المناوب ل

التقاعدية يقومون بذلك بصفتهم الشخصية،  بأن الممثلين المنتخبين للعمل كأعضاء في لجنة المعاشات

 .2013أيلول / سبتمبر30ليخدموا لفترة ثالث سنوات تنتهي في  انتخب المجلس الممثلين المقترحين

 التكيف لصندوق األطراف متعدد منفذ ككيان قالصندو اعتماد )ه(

 لصندوق األطراف متعدد منفذ ككيان الصندوق اعتمادبعد أن نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة الخاصة ب -76

أو /ووافق عليها، أذن لرئيس الصندوق بالتفاوض مع صندوق التكيف و) EB 2010/100/R.40(التكيف 

 األطراف متعدد منفذ ككيان الصندوق عتمادالاالتفاقيات الالزمة  بشأن  والتعميرلإلنشاءالبنك الدولي 
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ـُقدم نصوص هذه االتفاقيات التي سيتم التفاوض بشأنها . اتيالتكيف، وباستكمال هذه االتفاق لصندوق وست

 .وإبرامها إلى المجلس التنفيذي للعلم في دورة قادمة

 أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي )و(

، والتي أدرجت على أمانة لجنة األمن الغذائي العالميماً بالمعلومات المقدمة بخصوص أحاط المجلس عل -77

وأوضحت اإلدارة أنها تنظر في الرسالة التي تلقتها . جدول األعمال بناء على طلب من ممثل المكسيك

ـُتخذ في الوقت المناسب  .من رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي وأن اإلجراء المناسب سي

نحو مؤسسة أكثر :  وجدول أعمال التغيير واإلصالح2010قرير مرحلي عن تنفيذ برنامج عمل عام ت) ز(

  رشاقة وكفاءة وفعالية

تقرير مرحلي " غير الرسمية المعنونة الوثيقةمتابعةً لبيان رئيس الصندوق االفتتاحي، نظر المجلس في  -78

 وكفاءة رشاقةنحو مؤسسة أكثر : ح وجدول أعمال التغيير واإلصال2010عن تنفيذ برنامج عمل عام 

 .، وأحاط علماً بالمعلومات الواردة فيها)EB 2010/100/INF.5(وفعالية 

  اختتام الدورة-تاء 

 التقييم المؤسسي لدور ألن من المخطط له حالياً أن يكتمل المجلس التنفيذي علماً بأنه، نظراً أحاط -79

 استراتيجية، فإن العمل على 2011أيار /في مايوص الصندوق وأدواته المتعلقة بالعمل مع القطاع الخا

ـُرجأ بالضرورةإلرساء الشراكات مع القطاع الخاص الصندوق   استراتيجيةلذلك، فإن تقديم ونتيجة . ست

أيلول /أرجئ إلى حلقة دراسية غير رسمية في سبتمبرص اإلرساء الشراكات مع القطاع الخالصندوق 

 .2011كانون األول / المجلس في ديسمبرة دور على أن يقدم أخيراً إلى2011

الخاصة بالبيئة والموارد الصندوق  حلقة دراسية غير رسمية حول سياسة بعقدكما أحاط المجلس علماً  -80

ومن شأن هذه الحلقة الدراسية أن تساعد على استكمال . 2010 كانون األول/الطبيعية قبل دورة ديسمبر

 .2011أيار /ذي للنظر فيها في دورته في مايوالسياسة التي ستقدم إلى المجلس التنفي
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 للمجلس التنفيذيالمائة قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة 
 

 الوثيقة رمز
 جدول من لبندا

 العنوان األعمال

EB 2010/100/R.1/Rev.1 2 المؤقت األعمال جدول 

EB 2010/100/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1 2 برنامج عمل الدورة 

EB 2010/100/R.2 + Corr.1 4  االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل

الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتين اإلدارية 

، واالستعراض المسبق 2011مالية للصندوق لعام والرأس

لبرنامج عمل مكتب التقييم المستند إلى النتائج وميزانيته 

 2013-2012، وخطته اإلشارية للفترة 2011لعام 

EB 2010/100/R.3 + Corr.1 5 2010 (الوثائق بنشر الخاصة الصندوق سياسة( 

EB 2010/100/R.4 + Corr.1 6  للتعامل مع حكومات األمر الواقعالمبادئ التوجيهية 

EB 2010/100/R.5 7(a)(i)  عن الزيارة القطرية إلى تقرير رئيس لجنة التقييم

 موزامبيق

EB 2010/100/R.6. 7(a)(ii)  عن دورتها الثالثة والستينتقرير رئيس لجنة التقييم 

EB 2010/100/R.7 + Add.1 8 لتقييما توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير 

  اإلدارة وتدابير

EB 2010/100/R.8 + Corr.1 9 لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة 

 رئيسها واختيار إنشاؤها :الصندوق

EB 2010/100/R.8/Rev.1 9 لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة 

 رئيسها واختيار إنشاؤها :الصندوق

EB 2010/100/R.9 10 القطرية االستراتيجية الفرص برنامج :يفوارد كوت 

EB 2010/100/R.10 11 شروط: الصندوق في وأوضاعه اإلقراض شروط 

 المتشددة اإلقراض

EB 2010/100/R.11 + Add.1 12 االلتزامات لعقد المتاحة الموارد  

EB 2010/100/R.12 + Add.1 + Sup.11 13(a)(i) ت الفاعلة في سالسل البرنامج الوطني لدعم الجها: غينيا

 القيمة الزراعية

                                                      
 .الوثيقة متوفرة بالفرنسية فقط1
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 الوثيقة رمز
 جدول من لبندا

 العنوان األعمال

EB 2010/100/R.13 + Add.1 13(a)(ii) اإلنعاش مشروع :الصندوق رئيس مذكرة :بيساو غينيا 

 تكميلية منحة – المحلي المجتمع وتنمية الريفي

EB 2010/100/R.14 + Add.1 13(a)(iii) الزراعية اإلنتاجية تعزيز مشروع :مالي 

EB 2010/100/R.15 + Add.1 13(a)(iv) والتنمية االستثمار برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :مالي 

 تكميلية منحة – الشمالية األقاليم في الريفية

EB 2010/100/R.16 + Add.1 13(a)(v) التنمية برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :نيجيريا 

 قرض - المحلي المجتمع على القائمة والريفية الزراعية

 تكميلي

EB 2010/100/R.17 + Add.1 13(a)(vi) برنامج : مذكرة رئيس الصندوق :وبرينسيبي تومي سان

التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات 

 تكميليةتمويل  – الصغيرة ومصايد األسماك الحرفية

EB 2010/100/R.18 13(b)(i) سياسة من إعفاء طلب :الصندوق رئيس مذكرة :أنغوال 

 نحو الموجهة الزراعة مشروع أجل من الضرائب

 الصغيرة الحيازات ألصحاب السوق

EB 2010/100/R.19 + Add.1 + Sup.11 13(b)(ii) إلى المالية واالبتكارات التقنيات وصول برنامج :كينيا 

 الريفية المناطق

EB 2010/100/R.20 13(b)(iii) والخدمات الزراعية التكنولوجيا مشروع :أوغندا 

 الزراعية لألعمال ةاالستشاري

EB 2010/100/R.21 13(b)(iv) بأنشطة النهوض برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :زامبيا 

 – الصغيرة الحيازات أصحاب لدى الزراعية األعمال

 تكميلية منحة

EB 2010/100/R.22 البنجاب جنوب في الفقر وطأة تخفيف مشروع :باكستان ال ينطبق 

EB 2010/100/R.23 + Add.1 + Sup.12 13(c) اإلقليم في المستدامة الريفية التنمية برنامج :هندوراس 

 الجنوبي

EB 2010/100/R.24 + Add.1 + Sup.11 13(d)(i) الريفية األصول خلق برنامج :أرمينيا 

EB 2010/100/R.25 + Add.1 13(d)(ii) المياه تعبئة برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :جيبوتي 

                                                      
 .وثيقة متوفرة باإلنكليزية فقطال1

 .وثيقة متوفرة باإلسبانية فقطال 2
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 الوثيقة رمز
 جدول من لبندا

 العنوان األعمال

 تكميلية منحة -  لألراضي المستدامة واإلدارة السطحية

EB 2010/100/R.26  14 المقترحة تلك فيها بما المزمعة، المشروعات أنشطة 

-2010 المدة انقضاء إجراء بموجب عليها والموافق
2011 

EB 2010/100/R.41 15 بشأن التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من 24 المادة تنفيذ 

  المدة انقضاء إجراء

EB 2010/100/R.27 16 الصندوق  مشروعات في للتوريد التوجيهية المبادئ 

EB 2010/100/R.27/Add.13 16 Procurement Handbook 
EB 2010/100/R.28 17 تطبيق – الصندوق في الديون تحمل على القدرة إطار 

 المعدل الحجم نهج

EB 2010/100/R.29 18 لمشتركا للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حساب إنشاء 

 الغذائي األمن ألغراض

EB 2010/100/R.29/Rev.1 18 المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حساب إنشاء 

 الغذائي األمن ألغراض

EB 2010/100/R.30 19  2012-2010خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة – 

 تقرير مرحلي

EB 2010/100/R.31 20(a)(i) اجتماعها عن اباتالحس مراجعة لجنة رئيس تقرير 

 المائة بعد عشر الخامس

EB 2010/100/R.32 20(a)(ii) العام االحتياطي مستوى 

EB 2010/100/R.33 20(b) لموارد الثامن التجديد مساهمات وضع عن تقرير 

 الصندوق

EB 2010/100/R.34 20(c) الثاني للفصل الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير 

 2010 عام من

EB 2010/100/R.35 21 والثالثين الرابعة للدورة المؤقت األعمال جدول مسودة 

  المحافظين لمجلس

EB 2010/100/R.36 22(a) أصلية غير عضوية طلب 

EB 2010/100/R.37 22(b) للمجلس والتسعين التاسعة الدورة جلسات محاضر 
                                                      

 .وثيقة متوفرة باإلنكليزية فقطال3
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 الوثيقة رمز
 جدول من لبندا

 العنوان األعمال

 التنفيذي

EB 2010/100/R.38 22(c)  التنفيذي لسالمج لمداوالت الصامتون المراقبون 

 للصندوق

EB 2010/100/R.39 22(d) المعاشات لجنة في المحافظين لمجلس ممثلين انتخاب 

 الصندوق لموظفي التقاعدية

EB 2010/100/R.40 22(e) منفِّذ ككيان الزراعية للتنمية الدولي الصندوق اعتماد 

 التكيف لصندوق األطراف متعدد

EB 2010/100/INF.1  التنفيذي للمجلس لمائةا الدورة ترتيبات 

EB 2010/100/INF.2  أصول سداد مدفوعات من المتأخرات وضع عن تقرير 

 خدمتها ورسوم وفوائدها القروض

EB 2010/100/INF.3   قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة المائة للمجلس

 التنفيذي

EB 2010/100/INF.4  بوثائق لقةوالمتع التنفيذي المجلس من المطلوبة التدابير 

 الرئاسية الهيئات

EB 2010/100/INF.5  2010 لعام العمل برنامج تنفيذ عن مرحلي تقرير 

 أكثر مؤسسة نحو :واإلصالح التغيير أعمال وجدول

 وكفاءة وفعالية رشاقة

EB 2010/100/INF.63  التنفيذي للمجلس المائة الدورة ومداوالت قرارات 

EB 2010/100/INF.74  التي ناقشها حات المشروعات والبرامج موجز اقترا

 المجلس التنفيذي

 
  

                                                      
 

 .وثيقة متوفرة باإلنكليزية فقطال 4
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  مال جدول األع

 الذي يتولى رئاسة المجلس – رئيس الصندوقوالتسعين، اقترح ة سادسالته دورحسبما ُأبلغ المجلس التنفيذي في 

  . تنفيذ عدد من التدابير لزيادة فعالية المجلس–

ومن بين هذه التدابير اقتراح بأن ال تُناقش البنود المعروضة لعلم المجلس خالل دورة من دوراته إالّ بناًء على 

طلب محّدد من أحد أعضائه، على أن ُيرسل هذا الطلب كتابةً إلى سكرتير الصندوق قبل ثالثة أسابيع من انعقاد 

 . تلك الدورة

أي البنود (ولن يتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود التي ستناقش خالل هذه الدورة 

، )بي لنقاشها في المجلسروضة للعلم التي تم تلقي طلب كتاالمعروضة للموافقة أو االستعراض، أو البنود المع

  .ت قبل أسبوعين من انعقادهاموقع الصندوق على شبكة اإلنترن على  عمل الدورةبرنامجوسينشر 

، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات ممثلي الدول األعضاءوتيسيراً على السادة 

  : اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذهالتالية لإلشارة إلى

  ]للموافقة[ •

  ]للعلم[ •

  ]لالستعراض[ •

التنفيذي المتعلقة بتوزيع لمجلس ل من النظام الداخلي 6المادة  أن يحيطوا علماً بالممثلينويرجى من السادة 

  :الوثائق

يذي في دورة ما ليتخذ  المجلس التنفإلىلن يجري تجاوز حد األسابيع األربعة فيما يخص الوثائق المقدمة "... 

إال أنه يجوز، عند االقتضاء، أن تقدم بعد ذلك معلومات تتعلق بالمسائل التي ال تقتضي . بشأنها إجراء تقتضيه

 ." المجلس لقرارات بشأنها، أو معلومات إضافية تتعلق بالمشروعاتاتخاذ
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  جدول األعمال 

  افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2

  ]للعلم[التعاون بين بلدان الجنوب في النموذج التشغيلي للصندوق هي عن عرض شف - 3

ن اإلدارية ي، والميزانيت الصندوق المستند إلى النتائجبرنامج عملاالستعراض المسبق رفيع المستوى ل - 4

المستند إلى النتائج  مكتب التقييم ، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل2011 لعام والرأسمالية للصندوق

 ]لالستعراض[ 2013-2012 وخطته اإلشارية للفترة ،2011ميزانيته لعام و

 ]للموافقة[ )2010(الوثائق نشر  الخاصة بسياسة الصندوق - 5

 ]للموافقة[المبادئ التوجيهية للتعامل مع حكومات األمر الواقع  - 6

 التقييم - 7

  ]لالستعراض [تقارير رئيس لجنة التقييم  )أ(

  الزيارة القطرية إلى موزامبيق عنتقرير رئيس لجنة التقييم    )1(

  عن دورتها الثالثة والستين تقرير رئيس لجنة التقييم    )2(

  ]لالستعراض[ تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة - 8

   ]الستعراضل[ واختيار رئيسهاإنشاؤها : هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق - 9

 ]لالستعراض[ كوت ديفوار:  الفرص االستراتيجية القطريةمجانبر - 10

 ]للموافقة[اإلقراض المتشددة  شروط :شروط اإلقراض وأوضاعه في الصندوق - 11

 ]للموافقة[ الموارد المتاحة لعقد االلتزامات - 12

  ]للموافقة[البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها /اقتراحات المشروعات - 13

  غربية والوسطىأفريقيا ال  )أ (

   2البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيمة الزراعية: غينيا  )1(

 – مشروع اإلنعاش الريفي وتنمية المجتمع المحلي : مذكرة رئيس الصندوق:نيا بيساوغي  )2(

  منحة تكميلية

  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية: مالي  )3(

 – نامج االستثمار والتنمية الريفية في األقاليم الشماليةبر: مذكرة رئيس الصندوق: مالي  )4(

  منحة تكميلية

                                                      
  .2010آب /ا بالتطورات في غينيا، في أعقاب االنتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في أغسطس رهن 2
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برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع : مذكرة رئيس الصندوق: نيجيريا  )5(

   قرض تكميلي-المحلي 

ي برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراع: مذكرة رئيس الصندوق: سان تومي وبرينسيبي  )6(

   منحة تكميلية- ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك الحرفية

  أفريقيا الشرقية والجنوبية  )ب (

 طلب إعفاء من سياسة الضرائب من أجل مشروع الزراعة: مذكرة رئيس الصندوق: أنغوال  )1(

  الموجهة نحو السوق ألصحاب الحيازات الصغيرة 

  كارات المالية إلى المناطق الريفيةبرنامج وصول التقنيات واالبت: ياكين  )2(

  لألعمال الزراعية الخدمات االستشاريةوالزراعية تكنولوجيا برنامج ال: أوغندا  )3(

أصحاب لدى أنشطة األعمال الزراعية ب النهوضبرنامج : مذكرة رئيس الصندوق: ازامبي  )4(

   منحة تكميلية– الحيازات الصغيرة

  أمريكا الالتينية والكاريبي  )ج(

   في اإلقليم الجنوبي لتنمية الريفية المستدامةا برنامج: دوراسهن

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا  )د (
  برنامج خلق األصول الريفية: أرمينيا  )1(

 برنامج تعبئة المياه السطحية واإلدارة المستدامة لألراضي: مذكرة رئيس الصندوق: جيبوتي  )2(

   منحة تكميلية -

-2010 المقترحة والموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدةتلك  بما فيها ،ةأنشطة المشروعات المزمع - 14

 ]للعلم[ 2011

  ]للموافقة [ انقضاء المدةإجراء للمجلس التنفيذي بشأن الداخلي من النظام 24تنفيذ المادة  - 15

 ]للموافقة[ الصندوقمشروعات المبادئ التوجيهية للتوريد في  - 16

 ]لالستعراض[في الصندوق  يونإطار القدرة على تحمل الداستعراض  - 17
 ]للموافقة[المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي حساب أمانة إنشاء  - 18

 ]للعلم [تقرير مرحلي: 2012-2010للفترة خطة الصندوق متوسطة األجل  - 19
 المسائل المالية - 20

   ]لالستعراض[ لجنة مراجعة الحسابات تقارير  )أ(

  عة الحسابات عن اجتماعها الخامس عشر بعد المائةتقرير رئيس لجنة مراج  )1(

  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس عشر بعد المائة  )2(

   مستوى االحتياطي العام    

  ]للعلم[  لموارد الصندوقمناثالتجديد العن وضع مساهمات تقرير   )ب(

  ]للعلم[ 2010 من العام الثانيتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل   )ج(

 ]للموافقة[ والثالثين لمجلس المحافظينالرابعة  مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة  - 21
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 مسائل أخرى - 22

  ]للموافقة[طلب عضوية غير أصلية   )أ (

 ]للموافقة[محاضر جلسات الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي   )ب (

 ]تعراضلالس[المراقبون الصامتون لمداوالت المجلس التنفيذي   )ج (
 ]للموافقة[انتخاب ممثلين لمجلس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الصندوق   )د (

 ]للموافقة[اعتماد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ككيان منفذ متعدد األطراف لصندوق التكيف   )ه (

  ]للعلم[أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي   )و (

نحو مؤسسة : ، وجدول أعمال التغيير واإلصالح2010ام تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل لع  )ز (

  ]للعلم[أكثر رشاقة وفعالية وكفاءة 

  
 


