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 محاضر جلسات الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي

  مقدمة–أوالً 

كانون األول / ديسمبر16-14للمجلس التنفيذي في روما في الفترة عقدت الدورة الواحدة بعد المائة  -1

 .ة في الملحق األول بهذه المحاضر في الدوربالمندوبين المشاركينوترد قائمة . 2010

 .عرضت على المجلس التنفيذي الوثائق التي ترد قائمة بها في الملحق الثاني -2

  افتتاح الدورة–ثانياً 

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

 ممثل جمهورية مصر ا وهم،جلس التنفيذيرحب رئيس الصندوق بالممثلين المعتمدين حديثا في الم -4

  .العربية وممثل آيرلندا

وكاالت األغذية والزراعة لألمم دى كما رحب الرئيس أيضا بنائب الممثل الدائم لجمهورية قبرص ل -5

 .بناء على النظام الداخلي للمجلس التنفيذيحضر وقائع الدورة كمراقب  والذي ،المتحدة في روما

 من بين ، توسع رئيس الصندوق، تحديد التطورات األخيرة التي شهدها الصندوقما تم التأكيد علىوعند -6

في موضوع إعادة تشكيل أدوار ومسؤوليات فريق اإلدارة العليا في الصندوق أخرى، جملة موضوعات 

 وبعد أن ،وعلى الساحة العالمية.  وإنشاء دائرة للعمليات المالية ودائرة للخدمات المؤسسية،الجاري حاليا

 تحدث الرئيس ،صورة الصندوق وشراكاتهبروز عرض مهامه ومهام إدارة الصندوق فيما يتعلق بزيادة 

أيضا كذلك فقد تحدث . عن وضع إعفاء الصندوق لهايتي من ديونها والتي ما زالت التعهدات فيه مستمرة

اها الصندوق  وكيف سيتم تطبيق السياسة التي تبن،عن التطورات األخيرة التي تشهدها كوت ديفوار

 .بشأنهامؤخرا فيما يتعلق بالتعامل مع حكومات األمر الواقع 

 وفي حين شكر .أخيرا، قام رئيس الصندوق بإعطاء تحديث عن وضع التجديد الثامن لموارد الصندوق -7

 ناشد الدول التي لم تودع بعض وثائق مساهماتها مقابل ،الدول األعضاء على المدفوعات التي قدمتها

 مع طلبه في الوقت نفسه من هذه الدول إخطار الصندوق بالتاريخ ،ت التي تعهدت بها للقيام بذلكااللتزاما

وقال إن من شأن تسديد هذه الدفعات ضمن فترة .  كما هو وارد في قرار التجديد،المتوقع لهذه الدفعات

  .التجديد أن تساعد على ضمان استمرار برنامج العمل دون انقطاعات
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 ت المجلس التنفيذي قرارا-ثالثاً 

 )من جدول األعمال 2البند ( اعتماد جدول األعمال –ألف 

 EB 2010/101/R.1/Rev.1اعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال على النحو المقترح في الوثيقة  -8

 وبصيغتها التي أدخلت عليها تنقيحات ،)EB 2010/101/R.1/Rev.2ستنقح وتصدر باعتبارها الوثيقة (

ر عن التعديالت التي وافق عليها المجلس؛ كما أحاط المجلس علماً ببرنامج عمل الدورة على إضافية لتعب

 .EB 2010/101/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1النحو المبين في الوثيقة 

 :وشملت التعديالت ما يلي -9

 :التاليإضافة   )أ(
  ؛مشروع التنمية المستدامة في كاريري وسيريدو: البرازيل  )1(

  ؛ برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي:غواتيماال  )2(

مذكرة رئيس الصندوق بشأن برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة : غواتيماال  )3(

  ؛ تمديد المدة المحددة للتوقيع على اتفاقية القرض– الشمالية

برامج المعروضة ال/اقتراحات المشروعات" من جدول األعمال المعنون 14للنظر فيه ضمن البند 

  ".على المجلس التنفيذي للنظر فيها

اإلقليمية إلى /مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالميةال واردتين في وثيقة المنح(إضافة منحتين   )ب(

)) EB 2010/101/R.63 (مراكز دولية ال تساندها الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 :هماو األعمال،  من جدول15في إطار البند 
 التحالف من أجل -  برنامج زيادة أثر الصندوق األفريقي لمواجهة تحديات المشروعات  )1(

  ثورة خضراء في أفريقيا؛

برنامج وصول المشاريع التعاونية الريفية الصغرى والصغيرة : البرنامج المناصر لألسواق  )2(

 .لمصدرين في غواتيماال رابطة ا- ومتوسطة الحجم إلى األسواق في أمريكا الوسطى
 :التاليإضافة   )ج(

  محاضر جلسات الدورة المائة للمجلس التنفيذي؛  )1(

 .الطلب المقدم من جمهورية هنغاريا للحصول على عضوية غير أصلية في الصندوق  )2(
 :يبشأن ما يل" المسائل المالية"من جدول األعمال المعنون  17إضافة تقريرين شفويين في إطار البند   )د(

  ؛حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائيإنشاء   )1(

 .سكن رئيس الصندوق  )2(
 :سحب ما يلي  )هـ(

 .تعديل اللوائح المالية للصندوق  )1(
   تنمية إدارة المراعي واألسواق؛مشروع :منغوليا  )2(

  طلبات السيولة؛ في الصندوق والحد األدنى من مترتغيير سياسة االستثما  )3(



  EB/101/Rev.2 

3 

 فإنه من غير المالئم مناقشة التقرير الخاص ، ومن وجهة نظره الخاصة،وقد أشار ممثل سويسرا إلى أنه - 10

  .بتعويضات واستحقاقات موظفي الصندوق في جلسة مغلقة

 للصندوق والرأسمالية اإلدارية والميزانيتان، النتائج إلى المستند الصندوق عمل برنامج –باء 

، 2011 لعام وميزانيته المستند إلى النتائج التقييم مكتب عمل وبرنامج ،2011 لعام

 )من جدول األعمال 3البند  (2012-2013 للفترة اإلشارية وخطته

 اإلدارية نيوالميزانيت، النتائج إلى المستند الصندوق عمل برنامجنظر المجلس التنفيذي في وثيقة  - 11

، 2011 لعام وميزانيته المستند إلى النتائج التقييم مكتب لعم وبرنامج ،2011 لعام للصندوق والرأسمالية

التي ستنقح وتصدر باعتبارها الوثيقة ( وضميمتها وتصويبها 2013-2012 للفترة اإلشارية وخطته

EB 2010/101/R.2/Rev.1 ( لبرنامج العمل والميزانيتين  الحسابات مراجعة لجنة استعراضإلى جانب

)EB 2010/101/R.3.( 

 ، والميزانيتين اإلدارية واالستثمارية2011ناقشة برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج لعام وخالل م - 12

 كذلك فقد ،أثنى المجلس التنفيذي على الزيادة الطموحة في برنامج العمل وعلى مكاسب الفعالية المتحققة

رية مما يعكس بالتالي  بالمائة من الميزانية لتجهيز وتنفيذ البرامج القط61أكثر من بتخصيص رحب 

عالوة على ذلك، فقد رحب المجلس أيضا ووافق . األولويات التي وضعتها الدول األعضاء في الصندوق

لما  بالمائة وفقا 2.1تمتة في الرواتب بما يعادل ؤعلى قرار اإلدارة باالستعاضة عن الزيادة السنوية الم

ولدى . 2011الرواتب لعام على  قدرها صفر بالمائة للجنة الدولية للخدمة المدنية بزيادة سنويةتمليه ا

فيما يتعلق  تحسينات وهذا ما يجب السعي لتحقيقهالمزيد من الأنه يمكن على الدوام إدخال تذكيره 

 فقد اعترف المجلس بأن حجم هذه الميزانية مبرر على ضوء ،بتخصيص الميزانية الرأسمالية

 . حقيق المزيد من الفعالية والكفاءةاالستثمارات في التكنولوجيا الضرورية لت

 فقد عبر ،وفيما يتعلق بالميزانية المتوقعة لهيئة االستشارات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق - 13

عدد من أعضاء المجلس عن قلقهم بشأن المبالغ المرصودة لكل من الرئيس الخارجي للهيئة وللدورة 

تضم كل من المخصصات للهيئة رئيس خارجي تعيين  تكلفة وقد تم إعالم المجلس بأن. الخارجية لها

في  ورحب بالتأكيد على بذل جميع الجهود الممكنة لتحقيق وفورات ،وتكلفة السفر واإلعاشة لفترة التعاقد

وفيما يتعلق بمسألة عقد دورة خارجية فقد أدرك المجلس أن القرار بعقد دورة خارجية يبقى . هذا الصدد

ضافة هذه الدورة مما يغطي بتلقي مساهمات معتبرة الست وعبر عن تمنيه ،نفسهالهيئة المشاورات 

التكاليف المحتملة لها وهنا أيضا رحب المجلس بااللتزام ببذل جميع الجهود لتحقيق وفورات فيما يتعلق 

 .بالميزانية المتوقعة

يون وحدة حقوق سحب  مل640 عند مستوى قدره 2011 على برنامج العمل لعام  المجلس التنفيذيوافق - 14

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 598تشمل برنامجا إقراضيا قدره )  مليون دوالر أمريكي1000(خاصة 

عالوة على ذلك، .  مليون دوالر أمريكي65، وبرنامجاً إجمالياً للمنح بمبلغ ) مليون دوالر أمريكي935(

 :في دورته الرابعة والثالثين على إحالة ما يلي إلى مجلس المحافظين  المجلس التنفيذيدقاص

 مليون دوالر أمريكي؛ 140.59بمبلغ  2011الميزانية اإلدارية للصندوق لعام   )أ(
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 مليون دوالر أمريكي؛ 15.19بمبلغ  2011الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام   )ب(
التعهد بالسعي إلى مليون دوالر أمريكي، مع  2 بما يصل إلىميزانية التجديد التاسع لموارد الصندوق   )ج(

 ؛2011كانون األول /  ورفع تقرير عن ذلك إلى المجلس في ديسمبر،تحقيق وفورات في هذا الصدد
 مليون دوالر أمريكي؛ 0.49بمبلغ  2011الميزانية التعويضية االستثنائية لمجلس المحافظين لعام   )د(
 .مليون دوالر أمريكي 5.88مبلغ ب 2011الميزانية اإلدارية لمكتب التقييم في الصندوق لعام   )هـ(

 المقدمة بناء EB 2010/101/R.2/Add.1الوثيقة المعلومات اإلضافية الواردة في المجلس التنفيذي الحظ  - 15

 باستعراض وثائق 2010تشرين الثاني / نوفمبر5على طلب لجنة مراجعة الحسابات في أثناء قيامها في 

تعديل جداول مخصصات الميزانية التفصيلية أيضا الحظ  كما. 2011انية اإلدارية للصندوق لعام الميز

رقام الرفيعة المستوى الواردة في المتن الرئيسي للوثيقة بما يعبر عن التغييرات التي طرأت على األ

ولدى تحديده لفروقات في بعض األرقام الواردة في جدول الوثيقة وفي متنها الرئيسي فيما . للميزانية

 فقد تم التأكيد للمجلس بأن األرقام الواردة في الجدول هي األرقام الصحيحة ،دوقيتعلق بنفقات أمن الصن

 ).EB 2010/101/R.2/Rev.1(في الوثيقة المنقحة سيتم تعديلها وأن الفروقات في متن الوثيقة 

 وقد وافق المجلس التنفيذي على عرض الوثيقة التي سيتم تعديلها على النحو المذكور إلى الدورة الرابعة - 16

محافظي موصيا بأن يوافق مجلس ، 2011شباط /والثالثين لمجلس المحافظين التي ستعقد في فبراير

 التي( اإلدارية الميزانية من 1 عنصر المجموعة في األموال بترحيل الخاصة األحكام ضوء الصندوق، في

في  6 تتجاوز ال التي المستخدمة غير ل المخصصاتيعلى ترح ،)البرامج تجهيز تمويل اعتماد فيها أدمج

. 2011 إلى الفترة المالية لعام 2010لعام  المعتمدة اإلدارية  من الميزانية 1 لعنصر المجموعة المائة

 2010 اإلدارية لعام الميزانية على فقط واحدة اقتراح تطبيق ذلك الحكم األخير لمرةالمجلس الحظ و

 .اإلدارية لميزانيةا في بالكامل البرامج تجهيز تمويل اعتماد إلدماج كوسيلة

 فقد اقترح المجلس أن يتم تأجيل مناقشة الميزانية إلى ،وعند تعليقه على تسلم التصويت في وقت متأخر - 17

 إال ،مرحلة الحقة من برنامج عمل الدورة بهدف السماح لمزيد من النظر المتعمق في مثل هذه اإلضافات

ات واعتمادها يتم عادة في بداية مثل هذه أن المجلس أعلم ووافق أيضا على أن النظر في الميزاني

 .االجتماعات ألنها تمهد األرضية للقضايا التي ستتم مناقشاتها الحقا

 للفترة اإلشارية وخطته، 2011 لعام وميزانيته المستند إلى النتائج التقييم مكتب عمل فيما يتعلق ببرنامجو - 18

وفورات عبر عن رغبته في رؤية المزيد من فقد أشاد المجلس التنفيذي بالوفر المتحقق و، 2012-2013

الحظ أيضا التوضيح الوارد في الضميمة و. الفعالية التي ال ترتبط بإعادة التخصيص الداخلي للوظائف

 للفترة اإلشارية وخطته، 2011 لعام وميزانيته المستند إلى النتائج التقييم مكتب عمل برنامجبشأن 

، وأوصى EB 2010/101/R.2على النحو الوارد في الوثيقة ، ووافق على برنامج العمل 2012-2013

أيضا بأن يوافق مجلس محافظي الصندوق على الميزانية في دورته الرابعة والثالثين بعد إدراج التعديل 

 .المذكور أعاله

 ألمانيا عن عدد من الزيادات في التكاليف، وبخاصة تلك المتعلقة بالميزانية اإلدارية، ة ممثلتوتساءل - 19

) دوالر أمريكي 542 000(المتوقعة لدورة خارجية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد و

 دوالر أمريكي 010 000إلى ) دوالر أمريكي 250 000( تقليص الميزانية تورئيسها الخارجي، واقترح
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ل امتناع بالده عن بالنسبة لألخيرة وبعد اإلجابات التي تقدمت بها إدارة الصندوق، طلب الممثل تسجي

 .التصويت

فيها إيطاليا إلى ترشيد واحتواء اإلنفاق العام، وقال تسعى وأشار ممثل إيطاليا إلى األوضاع الراهنة التي  - 20

ولذلك فقد أعرب عن رغبته . إن ذلك ينبغي مراعاته في كل المؤسسات التي تشترك إيطاليا في عضويتها

 وإنما ،ى أنه الحظ أن ذلك ال يتعلق بالصندوق وحده تماماً عل،في تسجيل امتناع إيطاليا عن التصويت

 .يشكل جزءا من رسالة أشمل تود إيطاليا أن تنقلها إلى كل المؤسسات التي تشارك فيها

 ولكنه ،، عبر المجلس التنفيذي عن إدراكه لصعوبة تحديد النفقات الخاصة بالتمايز بين الجنسينوأخيراً - 21

التكاليف الخاصة بضافية اإلمعلومات الأن ذلك فقد الحظ المجلس أيضا  ك.طلب النظر في هذه المسألة

 ، التي ترد حاليا في صورة منفصلة في القوائم المالية للصندوق،اإلدارية وإيرادات إدارة األموال المتممة

 .سوف يتم توفيرها في المستقبل

 )من جدول األعمال 4البند  (إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق –جيم 

نظر المجلس التنفيذي في إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق  - 22

)EB 2010/101/R.5 (بالنيابة عن القائمة جيم بشأن 1-إلى جانب الوثيقة المقدمة من القائمة الفرعية جيم 

د التاسع لموارد الصندوق تمثيل القائمة جيم في هيئة المشاورات الخاصة بالتجدي

)EB 2010/101/R.5/Add.1 .( على تعيين السيد المجلس التنفيذي وافقJohannes F. Linn، الذي 

 بالتجديد ، رئيسا لهيئة المشاورات الخاصةEB 2010/101/C.R.P.1وزعت سيرته الذاتية في الوثيقة 

 إلى مجلس EB 2010/101/R.5على رفع الوثيقة المجلس أيضا وافق و. التاسع لموارد الصندوق

، بعد تعديل مشروع القرار الوارد بها 2011شباط /المحافظين في دورته الرابعة والثالثين في فبراير

 .Linn تعيين السيد ليعكس

وفيما يتعلق باالقتراح الذي قدمته القائمة الفرعية [. سيناقش في الدورة الثالثة بعد المائة للمجلس التنفيذي - 23

ن القائمة جيم حول تمثيل القائمة جيم في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد  نيابة ع1- جيم

 فقد انخرط المجلس في نقاش مفتوح ومثمر حيث تم التعبير عن آراء متباينة عن فوائد توسيع ،الصندوق

ن القوائم إلى حل وسط بأغلبية األصوات بعد مشاورات مطولة بيالمجلس توصل   وقد.مثل هذا التمثيل

 عضواً من القائمة جيم بواقع ستة أعضاء من كل قائمة فرعية إلى 18 ووافق على مشاركة ،الثالث

جانب التعديل ذي الصلة في مشروع القرار الذي سيعرض على الدورة الرابعة والثالثين لمجلس 

 بحضور دول على أن يكون مفهوماً أنه لن يسمحوقد تم التوصل إلى هذا الحل الوسط المحافظين، 

 ]. كمراقبينأعضاء

 )من جدول األعمال 5البند (التقييم  –دال 

  رير رئيس لجنة التقييم اتق  )أ(

  والستين الرابعة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير  )1(
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  والستين الخامسة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير  )2(

ض األقران لمكتب التقييم ووظيفة تقرير رئيس لجنة التقييم عن تنفيذ توصيات استعرا  )3(
  التقييم في الصندوق

 EB 2010/101/R.6(استعرض المجلس التنفيذي تقريري الدورتين الرابعة والستين والخامسة والستين  - 24

تنفيذ توصيات التقدم المحرز باإلضافة إلى تقرير رئيس لجنة التقييم عن ) EB 2010/101/R.7و

ظ المعلومات والح) EB 2010/101/R.8(ظيفة التقييم في الصندوق استعراض األقران لمكتب التقييم وو

 .الواردة في التقارير

بقرار لجنة التقييم بشأن تقديم تقارير منتظمة عن آخر مستجدات تنفيذ استنتاجات المجلس التنفيذي رحب  - 25

 .قييم ووظيفة التقييم في الصندوقوتوصيات استعراض األقران لمكتب الت

 سي ألداء الصندوق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التقييم المؤس  )ب(

استعرض المجلس التنفيذي التقييم المؤسسي ألداء الصندوق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين  - 26

). EB 2010/101/R.9/Add.1 وEB 2010/101/R.9(المرأة، باإلضافة إلى تعليقات اإلدارة على التقييم 

التقييم في حلقة تدارسية غير رسمية أقيمت يوم نخراط في مناقشات مطولة ومثمرة عن هذا االوبعد 

الشامل هذا التقييم جودة بأشاد التنفيذي ورحب المجلس ، 2010 كانون األول/ ديسمبر13االثنين الموافق 

لتفاعلية لاستجابتها شد المجلس إدارة الصندوق باإلبقاء على وقد نا .وأحاط علماً بالمعلومات الواردة فيه

ومن .  في الوقت الذي رحب فيه بااللتزام بتخصيص الموارد الكافية لهذه القضية،اإليجابية لهذا التقييم

جهته فقد عبر المجلس عن التزامه باالستمرار في االنخراط النشط في تعميم قضايا التمايز بين الجنسين 

 .ضمن المنظمة

رحب بالتزام مكتب التقييم في الصندوق ت الواردة في الوثيقة، وعلى التوصيا  المجلس التنفيذيدقاص -27

بمواصلة إعداد ورقة العمل المؤسسية عن أساليب العمل من أجل االستمرار في بلورة توصيات التقييم 

االسترشاد بنتائج هذا العمل المجلس طلب وعالوة على ذلك، . بالموارد البشرية وتغيير الثقافةالمتعلقة 

بين التمايز وضع سياسة س الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة عند وتقرير رئي

المستندة إلى عن تطلعه إلى النظر في سياسة التمايز بين الجنسين المجلس مجددا أعرب وأخيرا، . الجنسين

 .هذه السياسةالتشاركية في تصميم ، وشجع الصندوق على تحقيق أكبر قدر ممكن من 2011في عام الدالئل 

 لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقا  )ج(

استعرض المجلس التنفيذي التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق واستجابة اإلدارة له  - 28

)EB 2010/101/R.10و EB 2010/101/R.10/Add.1.(  على جودة التقريرالمجلس التنفيذي وأثنى ،

وافق على  علماً بالمعلومات الواردة فيهلدى إحاطته و". لماذا"اضح لعوامل وبخاصة على إدراج تمثيل و

 .رحب بالتزام اإلدارة بمتابعتها، و من التقرير226التوصيات الواردة في الفقرة 

وباإلشارة إلى تعليقات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق فيما يتعلق بأهداف إطار قياس  - 29

 فقد دعا المجلس إدارة الصندوق لمزيد من ، حول الفعالية والكفاءة واالستدامة2012-2010النتائج للفترة 

االنخراط وطلب معلومات أكثر تفصيال حول إجراءات المتابعة التي يتم اتخاذها بشأن توصيات التقرير 
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غ محدد  وعبر عن الرغبة برؤية إبال،بهذه القضاياالمتعلقة السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

 تم تحديد المزيد من التعاون والشراكات بما في ذلك مع ، وخالل المناقشة.عنها في دورة المجلس القادمة

 التي يمكن اتخاذها إلحراز ، من بين اإلجراءات المحتملة،القطاع الخاص وتبسيط اإلجراءات الداخلية

 .المزيد من مكاسب الفعالية

 وفي حين يتم التطرق إلى الكفاءة .اءة الداخلية وكفاءة المشروعاتوقد تم تذكير المجلس بالفرق بين الكف - 30

 فإن التطرق لألخيرة يتم من خالل ،الداخلية من خالل إعادة التشكيل والمواءمة الحالية في الصندوق

كذلك يتم التطرق لقضيتي الفعالية واالستدامة . زيادة التركيز خالل عملية تصميم البرامج والمشروعات

ملة أمور أخرى من خالل األنشطة المتزايدة لتعزيز الجودة وضمان الجودة واإلشراف المباشر من بين ج

 .عن البيئة والموارد الطبيعيةالمتوقعة والسياسة 

 فقد أدرك المجلس التنفيذي أهمية هذا العامل لكنه وافق على ،وفيما يتعلق بمسألة ملكية الحكومات - 31

 .الملكية بدون وضع أهداف أو نشر تصنيفات بهذا الصددقضية بع الممارسة التي تتبعها اإلدارة في تت

  )من جدول األعمال 6البند  (تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق –هاء 

استعرض المجلس التنفيذي تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق إلى جانب تعليقات مكتب التقييم عليه  - 32

)EB 2010/101/R.11و EB 2010/101/R.11/Add.1(وفي حين أكد .  والحظ المعلومات الواردة فيه

لنقاط لبااللتزام بإدراج ملخص  رحب  إال أنه،المجلس على جودة كل من الوثيقة والبيانات التي تعرضها

 .الرئيسية في اإلصدارات المقبلة من هذا التقرير

 من التقارير السنوية بجودة وقيمة المجموعة المختارة الحاليةالمجلس التنفيذي عترف عالوة على ذلك، ا - 33

 رحب المجلس ،أحجامهاولكن وبالنظر لعدد التقارير المنتظمة و. المقدمة من اإلدارة ومكتب التقييم

باالشتراك مع منسقي القوائم واألصدقاء بغرض دراسة في هذه القضية باالقتراح الداعي إلى النظر 

  . إمكانية ترشيد التقارير في المستقبل

 )من جدول األعمال 7البند ( 2015-2011راتيجي للصندوق للفترة اإلطار االست – واو

في و). EB 2010/101/R.12 (2015-2011 استعرض المجلس التنفيذي اإلطار االستراتيجي للصندوق - 34

وأشار إلى ما تم فيها من  بالمشاورات الشاملة والموسعة التي سبقت إعداد هذه الوثيقةالمجلس رحب حين 

الحظ أن حالة تقديم الوثيقة قد تغيرت من الموافقة إلى االستعراض بناء إال أنه  ،تحسينات في الجودة

 .على طلب منسقي القوائم واألصدقاء

 ،لصندوقل حيوية وقد تنطوي على تحول استراتيجي كبيرأن هذه الوثيقة المجلس التنفيذي وأدرك  - 35

 بينها االستهداف؛ ودور القطاع تفسيراً وتنقيحات، عند اللزوم، ألمور منالمجلس طلب بالتالي فقد و

الخاص وعالقاته مع الصندوق؛ ودور الصندوق في البنيان اإلنمائي؛ والمجاالت التي لن يشترك فيها 

؛ والعالقة )اإلقليميةاإلنمائية مثل المصارف (الصندوق؛ وتحديد دور الصندوق إزاء المؤسسات األخرى 

أن يشمل اإلطار االستراتيجي أيضا المجلس طلب و. رىستراتيجي ووثائق السياسات األخبين اإلطار اال

طلب المجلس أن يشمل اإلطار االستراتيجي أيضا ملحقا إحصائيا كما ، ملحقاً إحصائيا عن الفقر الريفي
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 وأخيرا طلب .2011تقرير الفقر الريفي لعام عن الفقر الريفي يستقي إذا أمكن من العمل الهام الوارد في 

 .قيح اللغة المستخدمة فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفيةالمجلس التنفيذي تن

، مع منهاباقتراح مناقشة نسخة منقحة المجلس  رحب ولدى مناقشته لسبل المضي قدماً في هذه الوثيقة - 36

في مراعاة النقاط التي طرحها المجلس أثناء استعراضه للوثيقة، وذلك في حلقة تدارسية غير رسمية 

إعداد نسخة نهائية من الوثيقة بعد تضمينها المجلس أيضا طلب و. 2011 عام أقرب وقت ممكن من

تسفر عنها الحلقة التدارسية غير الرسمية للموافقة عليها في الدورة الثانية بعد المائة سالمدخالت التي 

 .2011أيار /للمجلس في مايو

 )من جدول األعمال 8البند (تعديل سياسات اإلقراض ومعاييره  –زاي 

 EB 2010/101/R.13(ظر المجلس التنفيذي في وثيقة تعديل سياسات اإلقراض ومعاييره مقترنة بتصويبها ن - 37

 وبعد أن ).EB 2010/101/R.13/Rev.1وتصدر باعتبارها والتي ستنقح  EB 2010/101/R.13/Corr.1و

 استذكر ،حاستمع إلى موجز عن المداوالت التي جرت في لجنة مراجعة الحسابات بشأن هذا االقترا

المجلس التنفيذي أهمية هذه التعديالت بهدف مواءمة سياسات اإلقراض ومعاييره مع بقية اإلطار 

 .السياساتي للصندوق

رفع الوثيقة مشفوعة بمشروع القرار الوارد في الفقرة وافق المجلس على ، 33-د/158بناء على القرار و - 38

لرابعة والثالثين لمجلس المحافظين في  منها وبصيغته المعدلة في التصويب، إلى الدورة ا20

 .2011شباط /فبراير

 من الملحق الثاني من سياسات التمويل ومعاييره على 14على تعديل الفقرة المجلس أيضا وافق كما  - 39

على أن تحل سياسات التمويل ومعاييره كذلك وافق  و EB 2010/101/ C.R.P.2النحو الوارد في الوثيقة 

 محل المتن األساسي للوثيقة الذي يضاف EB 2010/101/R.13اني من الوثيقة الواردة في الملحق الث

 .حالة الوثيقة إلى مجلس المحافظينبدوره كملحق عند إ

 .امتناع كل من جمهورية فنزويال البوليفارية وألمانيا عن التصويتالمجلس التنفيذي الحظ  - 40

 )من جدول األعمال 9البند (انخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل  –حاء 

استعرض المجلس التنفيذي الوثيقة المتعلقة بانخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل مقترنة بتعليقات  -41

ورحب بالمشاورات الشاملة ) EB 2010/101/R.14/Add.1 وEB 2010/101/R.14(مكتب التقييم عليها 

اعترف بأن تقديم سياسة بشأن االنخراط مع البلدان بينما . والموسعة التي أجريت في أثناء إعداد هذه الوثيقة

أن حالة أيضا الحظ المتوسطة الدخل يشكل التزاماً في إطار مشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق، 

 .على طلب منسقي القوائم واألصدقاءتقديم الوثيقة قد تغيرت من الموافقة عليها إلى استعراضها بناء 

ة خالل مناقشة حية ومثمرة حول المقترح المتعلق بجملة أمور شملت وطرحت وجهات نظر متباين - 42

المعايير المقترحة المستخدمة في تحديد البلدان المتوسطة الدخل، والتفاعل المقترح في المستقبل بين 

.  من فئة البلدان المتوسطة الدخلالصندوق والبلدان المتوسطة الدخل والخيارات المتعلقة بالخروج
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ا التباين لم يكن بإمكان المجلس التنفيذي أن يصل إلى موقف مشترك فيما يتعلق بالخيارات ولمواجهة هذ

 .المقترحة النخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل

إعداد نسخة المجلس طلب ، وتيسيراً للتقريب بين وجهات النظر والتوصل إلى توافق عام في اآلراء - 43

النقاط المطروحة أثناء االستعراض الذي أجراه المجلس، وعرضها نهائية من هذه الوثيقة، مع مراعاة 

عالوة على ذلك، الحظ . 2011أيار /ية بعد المائة في مايوعلى المجلس للموافقة عليها في دورته الثان

شباط / أن هذه النسخة المستكملة ستعرض أوال على لجنة التقييم في دورتها المقبلة في فبرايرالمجلس

 أن مكتب التقييم في الصندوق وأخيرا، الحظ المجلس. شات اللجنة ستؤخذ بعين االعتبار وأن مناق2011

وستنظم ندوة دراسية غير رسمية قبل دورة  .سيبدي أيضا تعليقاته على النسخة النهائية من الوثيقة

حالية ليتم  من الوثيقة ال16وسيتم حذف الفقرة . المجلس المقبلة بهدف مناقشة النسخة المنقحة من الوثيقة

 .التعامل معها بصورة منفصلة

 )من جدول األعمال 10البند (تقرير مرحلي وخطة أنشطة الحضور القطري للصندوق  –طاء 

نظر المجلس التنفيذي في التقرير المرحلي وخطة أنشطة الحضور القطري للصندوق  - 44

)EB 2010/101/R.15و EB 2010/101/C.R.P.3(نفيذ مبادرات رحَّب بالتقرير المرحلي عن ت و

وعالوة على ذلك، فقد الحظ المجلس األثر اإليجابي . ري والحظ المعلومات الواردة فيهالحضور القط

 .للحضور القطري على البرامج والمشروعات التي يدعمها الصندوق

دة سياسة واستراتيجية الحضور القطري في حلقة تدارسية غير رسمية عقدت بعد النظر في مسوإال أنه و -45

ط الضوء على التساؤالت التي طُرحت خالل تلك رغب المجلس في تسليكانون األول، / ديسمبر13في 

ح وإغالق المكاتب القطرية واختصاصاتها تافتالالحاجة إلى االتفاق على معايير أوضح ومن بينها  :المناقشة

سياسة أهمية لى كذلك فقد أكد المجلس أيضا ع. واستراتيجية واضحة للحضور القطري قبل أي توسيع آخر

 .وتعرف االستراتيجية التي يقوم عليها الحضور القطري للصندوقتحدد لحضور القطري مفصلة ل

 المضي ، مع اإلحاطة بما طرحه ممثل إندونيسيا من مخاوف، وبهدفولذلك فقد طلب المجلس التنفيذي   - 46

رض سياسة الحضور  تأجيل افتتاح أية مكاتب أخرى إلى أن تع،في الحضور القطري بأسلوب مهيكل

 .2011أيار /المنعقدة في مايوالثانية بعد المائة القطري للصندوق على المجلس في دورته 

البند (تقرير مرحلي عن مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  –ياء 

 )من جدول األعمال 11

دوق في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة نظر المجلس التنفيذي في التقرير المرحلي عن مشاركة الصن - 47

وافق على المساهمة المقترحة للحد من ديون جزر القمر المستحقة و) EB 2010/101/R.16(بالديون 

الحظ أن رئيس الصندوق قد حوَّل مبلغ و.  من الوثيقة24للصندوق وفقاً ألحكام القرار الوارد في الفقرة 

والحظ أيضا . ارد الداخلية للصندوق إلى حساب أمانة المبادرة مليون دوالر أمريكي من المو30يعادل 

دق المجلس اوأخيرا، ص. ون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومساهمة الصندوق فيهايحالة تنفيذ مبادرة د
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 عرض التقرير المرحلي، بعد تعديله على النحو الواجب، على مجلس المحافظين في دورته الرابعة على

 .2011شباط / فبرايروالثالثين في

  )من جدول األعمال 12البند (السنغال : برنامج الفرص االستراتيجية القطرية –كاف 

ووافق على ) EB 2010/101/R.17(استعرض المجلس برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للسنغال  -48

ة وعلى النهج التشاركي أهدافها االستراتيجية المقترحة وفي الوقت الذي أثنى فيه المجلس على جودة الوثيق

المستخدم في إعدادها إال أنه علق على أن مؤشرات النتائج المستخدمة يجب أن تكون أكثر حساسية لقضايا 

 . بالمائة من األغذية في القطر80التمايز بين الجنسين ألن النساء الريفيات ينتجن أكثر من 

نامج الفرص االستراتيجية القطرية والحظ المجلس التنفيذي إرجاء عرض التقرير المرحلي عن بر - 49

 .2011أيار /ألفغانستان حتى موعد انعقاد الدورة الثانية بعد المائة للمجلس في مايو

  )من جدول األعمال 13البند (الموارد المتاحة لعقد االلتزامات  –الم 

 EB 2010/101/R.18(نظر المجلس التنفيذي في وثيقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بعد أن  - 50

كانون الثاني حتى / يناير1أن تقديرات صافي التدفقات العائدة للفترة من   الحظ)ضميمتهاو

بناء على أن القروض والِمنح و.  مليون دوالر أمريكي575.6 كانت 2010كانون األول /ديسمبر  31

والتي المعتمدة بالفعل  مليون دوالر أمريكي وسلطة االلتزام بالموارد مقدَّماً 874.7تبلغ التي الملتزم بها 

، كانت هنالك حاجة الستخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدَّماً  مليون دوالر أمريكي75.3تبلغ 

 . مليون دوالر أمريكي223.8بحدود 

 التوصية بشأن استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدَّماً على النحو الوارد في ضميمة  المجلسولذا تبنى - 51

فوَّض رئيس الصندوق بأن يعقد اتفاقيات بشأن القروض والِمنح المعتمدة من المجلس  و،هذه الوثيقة

 وتلك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء 2010كانون األول /التنفيذي في دورته الحالية في ديسمبر

  .انقضاء المدة

 14البند (يها البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر ف/اقتراحات المشروعات –ميم 

  )من جدول األعمال

 والقاضي 2010أيلول /وفقا للقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورته المائة المنعقدة في سبتمبر - 52

بالسماح بممثل واحد عن كل من األقاليم الخمسة التي تغطيها عمليات الصندوق بحضور مداوالت 

قيا الشرقية والجنوبية معالي السيد المجلس كمراقب صامت، رحب المجلس بممثل إقليم أفري

Wilfred J. Ngirwaسفير جمهورية تنزانيا المتحدة وممثلها الدائم لدى الصندوق ،.  

. تم توفير تقرير شفهي للمجلس عن وضع فعالية المقترحات التي تمت الموافقة عليها في دورات سابقة - 53

المبادرات الفردية الريفية الوطنية في وقد الحظ المجلس التنفيذي أنه وفيما يتعلق ببرنامج تنمية 
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. كوستاريكا فإن التأخيرات كانت طويلة وقد قررت إدارة الصندوق شطب القرض الموافق عليه بأكمله

 .والعملية اإلدارية لشطب هذا القرض جارية حاليا

 :التالية البرامج/المشروعات اقتراحات في التنفيذي المجلس ينظر - 54

  سطىأفريقيا الغربية والو  )أ(

 برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا: تشاد  )1(
 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.19 الوثيقة في الوارد المقترح البرنامج في التنفيذي المجلس نظر - 55

 :التاليين القرارين واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

خمسة ماليين اية تعادل قيمته  قرضاً بشروط تيسيرية للغجمهورية تشادأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

ويخضع ألية شروط )  وحدة حقوق سحب خاصة5 700 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وسبعمائة ألف

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

ن وأربعمائة ألف وحدة أن يقدم الصندوق إلى جمهورية تشاد منحة تعادل قيمتها خمسة ماليي: قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط وأحكام تكون ) وحدة حقوق سحب خاصة 5 400 000(حقوق سحب خاصة 

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

 برنامج الطوارئ لألمن الغذائي والتنمية الريفية: النيجر  )2(
 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.20 الوثيقة في الوارد ترحالمق البرنامج في التنفيذي المجلس نظر - 56

 :التاليين القرارين واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

 أربعة ماليين قيمته تعادل للغاية تيسيرية بشروط قرضاً النيجر جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :ررـق"

 يخضع أن على ،)خاصة سحب قحقو وحدة 4 150 000 (خاصة سحب حقوق وحدةومائة وخمسين ألف 

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

أربعة ماليين ومائة وخمسين  قيمتها تعادل منحة النيجر جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :أيضا قـرر

 شروط ألية تخضع أن على ،)خاصة سحب حقوق وحدة 4 150 000 (خاصة سحب حقوق وحدةألف 

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

 مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على : مذكرة رئيس الصندوق:سيراليون  )3(
   قرض ومنحة تكميليين–المجتمعات المحلية 

 :التاليين القرارين واعتمد وضميمتها EB 2010/101/R.21 يقةالوث في الوارد المقترح في التنفيذي المجلس نظر -57

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية سيراليون قرضا تكميليا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته سبعة : قـرر"

على أن يخضع )  وحدة حقوق سحب خاصة7 050 000(ماليين وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

  .ن مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةألية شروط وأحكام أخرى تكو

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية سيراليون منحة تكميلية تعادل قيمتها سبعة ماليين وخمسين : قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط )  وحدة حقوق سحب خاصة7 050  000(ألف وحدة حقوق سحب خاصة، 

  ".على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةوأحكام أخرى تكون مطابقة 
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  مشروع دعم التنمية الزراعية: توغو  )4(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.22 الوثيقة في الوارد المقترح المشروع في التنفيذي المجلس نظر - 58

 :التاليين القرارين واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

الجمهورية التوغوية منحة، بموجب إطار القدرة على تحمل الديون، تعادل إلى  الصندوققدم أن ي: قرر"

 وحدة حقوق سحب 8 650 000 (حقوق سحب خاصةقيمتها ثمانية ماليين وستمائة وخمسين ألف وحدة 

واألحكام  على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكامخضع ألية شروط ت، على أن )خاصة

  .وثيقة في هذه الالواردة

الجمهورية التوغوية منحة، بموجب األموال التكميلية من البرنامج إلى  قدم الصندوقأن ي:  أيضاقرر

 20 000  000 (حقوق سحب خاصة واألمن الغذائي، تعادل قيمتها عشرين مليون وحدة للزراعةالعالمي 

لى نحو أساسي  عتكون مطابقةًأخرى  وأحكامخضع ألية شروط ت، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة

  ". في هذه الوثيقةواألحكام الواردةللشروط 

  أفريقيا الشرقية والغربية  )ب(

 مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية: موزامبيق  )1(
 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.23 الوثيقة في الوارد المقترح المشروع في التنفيذي المجلس نظر - 59

 :التالي القرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

ثالثة عشر أن يقدم الصندوق إلى جمهورية موزامبيق قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته : قـرر"

على ) وحدة حقوق سحب خاصة 13 850 000(وحدة حقوق سحب خاصة  مليونا وثمانمائة وخمسين ألف

األحكام الواردة في هذه أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط و

 والصندوق لن يتطلب من جمهورية موزامبيق توفير أموال نظيرة لتمويل التكاليف والضرائب .الوثيقة

  ."والرسوم المعقولة التي قد يتكبدها المشروع

 برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتمويل الريفي: جمهورية تنزانيا المتحدة  )2(
 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.24 الوثيقة في الوارد المقترح البرنامج في التنفيذي لمجلسا نظر - 60

 :التالي القرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

 أن يقدم الصندوق إلى جمهورية تنزانيا المتحدة قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته تسعة :قـرر"

، )وحدة حقوق سحب خاصة 59 400 000( وحدة حقوق سحب خاصة  ألفةوخمسين مليونا وأربعمائ

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

 والصندوق لن يتطلب من جمهورية تنزانيا المتحدة توفير أموال نظيرة لتمويل التكاليف .الوثيقة

 ."لتي قد يتكبدها البرنامجوالضرائب والرسوم المعقولة ا

 آسيا والمحيط الهادي  )ج(
  مشروع الوصول إلى األسواق وتكثيف النمو: بوتان  )1(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.25 الوثيقة في الوارد المقترح المشروع في التنفيذي المجلس نظر - 61

 :التاليين القرارين واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها
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خمسة ماليين الصندوق إلى مملكة بوتان قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته أن يقدم : قـرر"

على أن يخضع ألية ) وحدة حقوق سحب خاصة 5 600 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وستمائة ألف

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

دوالر  2 000 000(الصندوق منحة إلى مملكة بوتان بمبلغ مليوني دوالر أمريكي  أن يقدم :قرر أيضاً

على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام ) أمريكي

  ."الواردة في هذه الوثيقة

 مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب: باكستان  )2(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.27 الوثيقة في الوارد المقترحالمشروع  في التنفيذي المجلس نظر - 62

 :التالي القرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية باكستان اإلسالمية قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته : قـرر"

وحدة حقوق  26 350 000(سحب خاصة وحدة حقوق   وخمسين ألفوثالثمائةستة وعشرين مليونا 

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

 ."واألحكام الواردة في هذه الوثيقة
 جزر سليمانفي برنامج التنمية الريفية : جزر سليمان  )3(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.28 الوثيقة في الوارد المقترح البرنامج في التنفيذي المجلس نظر - 63

  :التالي القرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

وحدة مليونين وخمسمائة وخمسين ألف جزر سليمان منحة تعادل قيمتها إلى  قدم الصندوقأن ي: قرر"

 وأحكامخضع ألية شروط ت، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 2 550 000 (حقوق سحب خاصة

  ". في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط بقةًتكون مطاأخرى 

مشروع دعم الزراعة والمزارعين والمناطق الريفية في محافظات جيا الي، : فييت نام  )4(
 ونينه ثوان، وتوين كوانغ

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.29 الوثيقة في الوارد المقترح المشروع في التنفيذي المجلس نظر - 64

 :التاليين القرارين واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية فييت نام االشتراكية قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته : قـرر"

وحدة حقوق سحب  31 500 000(واحدا وثالثين مليونا وخمسمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

خرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة  وأحكام أشروطوأن يخضع ألية ) خاصة

 .في هذه الوثيقة
أن يقدم الصندوق منحة إلى جمهورية فييت نام االشتراكية بمبلغ يعادل مائتي ألف وحدة : قرر أيضاً

وأن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون ) وحدة حقوق سحب خاصة 200 000(حقوق سحب خاصة 

  ".ساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةمطابقة على نحو أ

  أمريكا الالتينية والكاريبي  )د(

  مشروع التنمية المستدامة في كاريري وسيريدو: البرازيل  )1(

 :التالي القرار واعتمد EB 2010/101/R.60 الوثيقة في الوارد المقترح المشروع في التنفيذي المجلس نظر - 65
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والية باريبا في الجمهورية االتحادية البرازيلية قرضاً بشروط عادية أن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

وحدة حقوق سحب  16 100 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ستة عشر مليونا ومائة ألفتعادل قيمته 

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

  ."المقدمة في هذه الوثيقة

  الريفية للمناطق التنافسية القدرة برنامج: السلفادور  )2(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.30 الوثيقة في الوارد المقترح البرنامج في التنفيذي المجلس نظر - 66

 :التالي القرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

أحد عشر مليونا ومائة  قيمته تعادل عادية بشروط السلفادور قرضاً جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :ررـق"

 ألية يخضع أن على ،)خاصة سحب حقوق وحدة 11 150 000 (خاصة سحب حقوق وحدةوخمسين ألف 

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

  برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي: غواتيماال  )3(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.61 الوثيقة في الوارد المقترح البرنامج في التنفيذي المجلس نظر - 67

 :ينالتالي ينالقرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

عشرة ماليين وثمانمائة أن يقدم الصندوق إلى جمهورية غواتيماال قرضاً بشروط عادية تعادل قيمته : قـرر"

خضع ألية يعلى أن ، )وحدة حقوق سحب خاصة 10 850 000( حقوق سحب خاصة وحدةوخمسين ألف 

  . في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكامشروط 

جمهورية غواتيماال منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وثالثين ألف وحدة إلى  قدم الصندوقأن ي:  أيضاررـق

أخرى  وأحكامخضع ألية شروط ت، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 330 000 ( سحب خاصةحقوق

  ". في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةً

 برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة الشمالية :مذكرة رئيس الصندوق: غواتيماال  )4(
  اتفاقية القرضتمديد الفترة المحددة للتوقيع على  –

على تمديد الفترة  ووافق،  EB 2010/101/R.62الوثيقة في الوارد المقترح في التنفيذي المجلس نظر - 68

المحددة لتوقيع اتفاقية القرض الخاصة ببرنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة الشمالية لمدة عام 

 .2011كانون األول / ديسمبر17 أي إلى –واحد 

برنامج تنمية النظم اإلنتاجية الزراعية والسمكية والحراجية في أراضي : اوانيكاراغ  )5(
 السكان األصليين في ران وراس

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.31 الوثيقة في الوارد المقترح البرنامج في التنفيذي المجلس نظر - 69

 :ينالتالي ينالقرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

 الصندوق إلى جمهورية نيكاراغوا قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته مليونين أن يقدم: قـرر"

وأن يخضع ) وحدة حقوق سحب خاصة 2 550 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وخمسمائة وخمسين ألف

  .ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة
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مليونين وخمسمائة وخمسين  منحة إلى جمهورية نيكاراغوا بمبلغ يعادل الصندوقأن يقدم : قرر أيضاً

وأن تخضع ألية شروط وأحكام ) وحدة حقوق سحب خاصة 2 550 000(  خاصةسحبوحدة حقوق  ألف

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

 أفريقياالشرق األدنى وشمال   )ـ ه(
  برنامج تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق الجبلية من محافظة تازة: المغرب  )1(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.32 الوثيقة في الوارد المقترح البرنامج في التنفيذي المجلس نظر - 70

 :ينالتالي ينالقرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

أربعة عشر مليونا وسبعمائة  قرضاً بشروط عادية تعادل قيمته المملكة المغربيةلى  أن يقدم الصندوق إ:قـرر"

على أن يخضع ألية ) وحدة حقوق سحب خاصة 14 740 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وأربعين ألف

 .شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة
م الصندوق إلى المملكة المغربية منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وثمانية وعشرين ألف  أن يقد:قـرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط وأحكام ) وحدة حقوق سحب خاصة 328 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

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

 خدمات المالية الريفية واألعمال الزراعيةمشروع تنمية ال: وفادجمهورية مول  )2(
 ينالقرار واعتمد EB 2010/101/R.33 الوثيقة في الوارد المقترح المشروع في التنفيذي المجلس نظر - 71

 :ينالتالي

قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته اثني عشر جمهورية مولدوفا أن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

وأن يخضع ) وحدة حقوق سحب خاصة 12 400 000( حقوق سحب خاصة وحدة ألفمليونا وأربعمائة 

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

وحدة ثالثمائة وعشرين ألف منحة تعادل قيمتها مولدوفا أن يقدم الصندوق إلى جمهورية :قـرر أيضا

، وأن تخضع ألية شروط وأحكام تكون )وحدة حقوق سحب خاصة 320 000(حقوق سحب خاصة 

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

  مشروع دعم صغار المنتجين في قطاع الزراعة البعلية التقليدية في والية سنار: السودان  )3(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.34 الوثيقة في الوارد المقترح المشروع في التنفيذي المجلس نظر - 72

 :التالي القرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

جمهورية السودان منحة تعادل قيمتها ثمانية ماليين وثمانمائة وخمسة إلى  قدم الصندوق أن ي:ررـق"

خضع ألية ت، على أن ) وحدة حقوق سحب خاصة8 875 000 ( خاصةسحبحقوق وسبعين ألف وحدة 

  ". في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكام شروط

ووفقاً لتشريعات الواليات المتحدة ضد تقديم المؤسسات المالية الدولية مساعدات تعود بالفائدة على  - 73

ين في حكومة السودان، أعربت ممثلة الواليات المتحدة عن معارضة بالدها مشروع دعم صغار المنتج

 .قطاع الزراعة البعلية التقليدية في والية سنار في السودان من خالل التصويت برفضه

   منحة تكميلية-برنامج التنمية الريفية في جنوب كردفان : مذكرة رئيس الصندوق: السودان  )4(
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لتمويل  واتفاقية اوضميمتها EB 2010/101/R.35 الوثيقة في الوارد المقترح في التنفيذي المجلس نظر - 74

 :التالي القرار واعتمد المتفاوض بشأنها

مليون دوالر أمريكي  2.1أن يقدم الصندوق إلى جمهورية السودان منحة تكميلية تعادل قيمتها : قـرر"

 ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في تخضععلى أن 

 ."هذه الوثيقة
واليات المتحدة ضد تقديم المؤسسات المالية الدولية مساعدات تعود بالفائدة على ووفقاً لتشريعات ال - 75

برنامج : مذكرة رئيس الصندوق، أعربت ممثلة الواليات المتحدة عن معارضة بالدها السودانحكومة 

 . من خالل التصويت برفضه منحة تكميلية-التنمية الريفية في جنوب كردفان 

  مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية: سوريةالجمهورية العربية ال  )5(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.36 الوثيقة في الوارد المقترح المشروع في التنفيذي المجلس نظر - 76

 :ينالتالي ينالقرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

يسيرية متوسطة تعادل قيمته  قرضاً بشروط تالجمهورية العربية السوريةأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

)  وحدة حقوق سحب خاصة17 400 000(وحدة حقوق سحب خاصة  سبعة عشر مليونا وأربعمائة ألف

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

  .هذه الوثيقة

لسورية منحة تعادل قيمتها أربعمائة وخمسة أن يقدم الصندوق إلى الجمهورية العربية ا: قرر أيضا

على أن تخضع ألية ) وحدة حقوق سحب خاصة 425 000(وعشرين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

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

دولية مساعدات تعود بالفائدة على ووفقاً لتشريعات الواليات المتحدة ضد تقديم المؤسسات المالية ال - 77

مشروع التنمية ، أعربت ممثلة الواليات المتحدة عن معارضة بالدها الجمهورية العربية السوريةحكومة 

 . من خالل التصويت برفضهالمتكاملة للثروة الحيوانية

  مشروع االستثمار في مصايد األسماك: اليمن  )6(

 واتفاقية وضميمتها EB 2010/101/R.37 الوثيقة في الوارد حالمقتر المشروع في التنفيذي المجلس نظر - 78

 :التالي القرار واعتمد التمويل المتفاوض بشأنها

الجمهورية اليمنية منحة تعادل قيمتها خمسة ماليين وثمانمائة ألف وحدة إلى  قدم الصندوقأن ي: ررـق"

 وأحكامية شروط خضع ألت، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 5 800 000 (حقوق سحب خاصة

 ". في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى 

إلى مراكز دولية ال اإلقليمية / بموجب نافذة المنح العالميةمقترح تقديمهاال المنح –نون 

  )من جدول األعمال 15البند  (تساندها الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

79 -  على طلب للنظر في المنحتين المقدمتين إلى مركزين ال تساندهما الجماعة االستشارية للبحوث بناء

 التحالف -برنامج زيادة أثر الصندوق األفريقي لمواجهة تحديات المشروعات ”الزراعية الدولية، وهما 

ع التعاونية برنامج وصول المشاري: البرنامج المناصر لألسواق”، و“من أجل ثورة خضراء في أفريقيا
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 رابطة المصدرين في -الريفية الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم إلى األسواق في أمريكا الوسطى 

جلس اللتان عرضتا أصالً في إطار إجراء انقضاء المدة، نظر الم) EB 2010/101/R.63(“ غواتيماال

 :التنفيذي في هذين االقتراحين واعتمد القرارين التاليين

زيادة أثر الصندوق األفريقي لمواجهة تحديات لبرنامج الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي أن يقدم  :قـرر"

التحالف من أجل إلى ) دوالر أمريكي 1 000 000(دوالر أمريكي مليون  ال تتجاوز ةً، منحالمشروعات

لى نحو  عةً تكون مطابقحكام لشروط وأاًوفقثالث سنوات  من أجل برنامج مدته ثورة خضراء في أفريقيا

  . المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكامأساسي للشروط واأل

برنامج وصول : المناصر لألسواقللبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قـرر أيضا

 ةً، منح الريفية الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم إلى األسواق في أمريكا الوسطىالتعاونيةالمشاريع 

 –رابطة المصدرين في غواتيماال إلى ) دوالر أمريكي 2 000 000(دوالر أمريكي  مليون 2 تتجاوز ال

 على نحو ةً تكون مطابقحكام لشروط وأاًوفقثالث سنوات من أجل برنامج مدته برنامج روابط األعمال 

  ". المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكامأساسي للشروط واأل

والتي تم عرضها على المجلس إلى التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا ق بالمنحة المقدمة وفيما يتعل -80

سيساعد  فقد الحظ المجلس أن اشتراك الصندوق في المنحة ،بطلب من ممثلة الواليات المتحدة األمريكية

 .ق صغيرعلى نطازراعة العلى تحويل اهتمام الصندوق األفريقي لمواجهة تحديات المشروعات نحو 

طلب ممثل جمهورية فنزويال وفيما يتعلق بالمنحة المقدمة إلى رابطة المصدرين في غواتيماال فقد  - 81

 :الجملة التالية إلى محاضر المداوالتالبوليفارية إضافة 

 هذه المنحة، من الضروري طلب المزيد من التفاصيل عن المعامالت ألن عرضفحوى وطريقة لنظرا "

صندوق يعني ضمنا بأن األموال سوف تحول لدعم تنمية شركات التسويق التي الموجز الذي وفره ال

  .ستنظم شبكة للمنتجين

  .وحول هذا الموضوع يجب أن نولي اهتمام لمن سيضمن مصالح المنتجين التي يمكن أن تستغلها الشركة

ذا أخذنا بعين وأخيرا فإنه من الضروري تقدير فيما لو كان هذا المشروع يسير وفقا لمهمة الصندوق إ

 ."االعتبار أن هذه المنحة موجهة لمنظمة غير حكومية خاصة وليس لرابطة من روابط المزارعين

، بما فيها األنشطة المقترحة والموافق عليها بموجب أنشطة المشروعات المزمعة –سين 

  )من جدول األعمال 16البند  (إجراء انقضاء المدة

ول أنشطة المشروعات المزمعة، بما فيها األنشطة المقترحة  حEB 2010/101/R.38تم عرض الوثيقة  - 82

 .والموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة على المجلس التنفيذي للعلم

  )من جدول األعمال 17البند (المسائل المالية  –عين 

  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السابع عشر بعد المائة  )أ(

  مستوى االحتياطي العام  )1(
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نظر المجلس التنفيذي في تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السابع عشر بعد المائة  - 83

 EB 2010/101/R.39(باإلضافة إلى وثيقة مستوى االحتياطي العام والتقرير عن جلسة اللجنة المغلقة 

 .ي التقرير وضميمته السريةاردة ف، والحظ المعلومات الو)EB 2010/101/R.40وضميمتها و

فقد سياسة االستثمار في الصندوق والحد األدنى من متطلبات السيولة على  تغييرات وفيما يتعلق بإدخال - 84

 في دورته الثانية بعد المائة في تم إعالم المجلس بأن وثيقة منقحة بهذا الشأن سوف تعرض عليه

عة  وفي اجتماع لجنة مراج2011مية في مطلع عام  بعد بحثها في حلقة تدارسية غير رس2011أيار /مايو

 .2011نيسان /الحسابات في أبريل

على المجلس وافق فقد  وفيما يخص االقتراح الخاص بمستوى االحتياطي العام وتوصيات اللجنة بشأنه - 85

اجعة قرَّر أن تعيد لجنة مر مليون دوالر أمريكي و95ام البالغ الحفاظ على المستوى الحالي لالحتياطي الع

 بعد اختتام أعمال هيئة المشاورات 2012الحسابات تقييم مدى كفاية االحتياطي العام في بداية عام 

الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق من أجل تحديد أثر المخاطر الجديدة والناشئة وعناصر التخفيف 

  .منها الواجب تطبيقها

  2011ق لعام خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندو  )ب(

 2011نظر المجلس التنفيذي في خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  - 86

)EB 2010/101/R.41 .( وعند تعبيره عن بعض القلق بشأن كمية العمل المخطط له وحجم مكتب

نجاز خطة ما يكفل إلمكتب بلكفاية الموارد البشرية المتاحة على المراجعة واإلشراف، تم التأكيد للمجلس 

 .العمل الطموحة

وعالوة على ذلك، أحاط المجلس علماً بتوصية لجنة مراجعة الحسابات التي ترى أنه بالرغم من  - 87

االعتراف بأن تعيين مدير مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق مسألة من اختصاص رئيس 

وتم التأكيد للمجلس . مفتوحةالصندوق فإن ملء هذه الوظيفة الشاغرة ينبغي أن يتم من خالل المنافسة ال

وقد أكد ممثل السويد على أن موقف . التنفيذي بأن تعليقات اللجنة قد لوحظت وستؤخذ بعين االعتبار

حكومة بالده يتمثل في وجوب أن يتم تعيين مدير مكتب المراجعة واإلشراف من خالل عملية تنافسية 

 .مفتوحة وشفافة

  .لنحو الوارد في الوثيقة المعروضةخطة العمل على االمجلس أكد وأخيرا،  - 88

 تقارير الحالة  )ج(

 تقرير عن وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق  )1(
 2010تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثالث من عام   )2(

 حول وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق والوثيقة EB 2010/101/R.43تم عرض الوثيقة  - 89

EB 2010/101/R.44 على المجلس 2010استثمارات الصندوق للفصل الثالث من عام  حول حافظة 

  .التنفيذي للعلم
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   شفوي عن إنشاء حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائيتحديث  )د(

باني للتمويل المشترك عرضت على المجلس التنفيذي آخر المستجدات المتعلقة بحساب أمانة المرفق اإلس - 90

وقد رحب المجلس بالتقدم  .2010أيلول /، الذي وافق على إنشائه في سبتمبرألغراض األمن الغذائي

 شكره إلى حكومة مملكة إسبانيا وإدارة الصندوق على التقدم  ووجه،المحرز في إنشاء حساب األمانة هذا

 .محرز واالختتام الناجح للمفاوضاتالسريع ال

 في EB 2010/101/C.R.P.5رحَّب بتوزيع التقرير الشفوي في الوثيقة  ،لبه بتوثيق هذا البندوبناء على ط - 91

بشأنه مع مذكرة التفاهم النهائية وتطلع لتلقي تحديث شامل لمفاوضات هذا الحساب ولتلقي . نهاية الدورة

 .2011أيار /في دورة مايوالوثائق ذات الصلة 

  أن سكن رئيس الصندوقتقرير شفوي عن آخر التطورات بش  )هـ(

والحظ عرضت على المجلس التنفيذي معلومات عن آخر التطورات بشأن سكن رئيس الصندوق،  - 92

قد و. 2010أيلول /على المجلس في سبتمبرالمجلس التطورات التي استجدت منذ آخر تحديث عرض 

فورات المقدمة عن جملة أمور، منها والعريضة بالمعلومات المجلس على وجه الخصوص رحَّب 

وتحديد سقف طوعي لتكاليف اإليجار  ،والتقدم المحرز في تحديد الترتيبات البديلة ،التكاليف المتحققة

 ومبادرة الرئيس لتحمل المسؤولية عن تكاليف الصيانة وكذلك تكاليف المرافق، باستثناء ،والصيانة

 .التأمين واألمن والهاتف واإلنترنت

اع وما يبديه باستمرار من  اتخذه من خطوات نحو تصحيح األوضرئيس الصندوق لماولدى ثنائه على  - 93

بإنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق لوضع خطوط توجيهية واضحة بشأن المجلس رحَّب . شفافية

 .بحث مخصصاته بشكل عام عالوة على ،الصندوقكن رئيس س

، على غرار 2011عام وأشار المجلس أيضا إلى أن خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق ل - 94

السنوات السابقة، تضمَّنت أحكاماً تنص على المراجعة المتكررة لنفقات مكتب رئيس الصندوق التي 

ولم يتم التوصل إلى . تشمل تكاليف السكن، وأنه سيقدِّم تقريراً عما سيتحقق من نتائج في هذا الصدد

عمته الدانمرك، بشأن إدراج فصل في التقرير توافق في اآلراء بشأن االقتراح الذي تقدمت به ألمانيا، ود

 .القادم للمراجع الخارجي حول سكن رئيس الصندوق

عن  فقد عبر المجلس ،شر بهاو والتي بةوفي ضوء المداوالت التي جرت خالل العام واآلليات الموضوع - 95

يس ه بأن مداوالت وتوصيات لجنة مخصصات رئتاععن قنرغبته في اعتبار تلك المسألة منتهية و

وعند الختام أكد ممثل الكاميرون  . مستقبالتكرارهامن لصندوق وستحمي االصندوق ستحسم تلك المسألة 

  .على الثقة المستمرة التي يوليها المجلس لرئيس الصندوق

 18البند ( تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء -فاء 

  )من جدول األعمال

لس التنفيذي في تقرير التقدم المحرز في تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء نظر المج - 96

 EB 2010/101/R.45 (2011وضميمته التي تشتمل على الدرجة القطرية ومخصصات عام 
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مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص اجتماعات والحظ محاضر ). EB 2010/101/R.45/Add.1و

 .الواردة في التقرير أساس األداء الموارد على

طلب  ،وبعد المناقشة التي طالت تفاصيل مختلفة تتعلق بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء - 97

 تحليالً إضافياً لمخصصات نظام 2011من مجموعة العمل أن تضيف إلى برنامج عملها لعام المجلس 

جملة أمور تباين الصيغة تخصيص الموارد على أساس األداء، وبخاصة فيما يتعلق بمسائل تشمل في 

 .المستخدمة للبلدان المتوسطة الدخل، والدخل القومي اإلجمالي

على عرض التقرير المرحلي على الدورة الرابعة والثالثين لمجلس المحافظين في المجلس وافق وأخيرا  -98

  . سرد الوقائع بعد إدخال التعديالت الالزمة عليه بسبب ما حددته المناقشة من أخطاء في2011شباط /فبراير

  )من جدول األعمال 19البند ( 2012-2010 خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة - صاد 

 EB 2010/101/R.46 (2012-2010نظر المجلس التنفيذي في خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة  - 99

طابع الحظ الو. اإلدارية المهمةوالتخطيطية ، ورحَّب بإدخال هذه األداة )EB 2010/101/C.R.P.6و

عرب وأ. المتجدد لهذه الوثيقة والتحديثات السنوية التي ستقدَّم إلى المجلس في دورته األولى من كل عام

  .2011أيار /عن تطلعه إلى تلقي نسخة مستكملة في دورته المقبلة في مايو

من  20البند ( التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق –قاف 

  )جدول األعمال

ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق على المجلس  عن EB 2010/101/R.47عرضت الوثيقة  -100

 .التنفيذي للعلم

 )من جدول األعمال 21البند (تحديث عن التغيير واإلصالح  –راء 

  تحديث عن تنفيذ التغيير واإلصالح  )أ(

  إصالح الموارد البشرية  )ب(

إصالح بالتقرير المرحلي عن علق بتنفيذ التغيير واإلصالح مقترناً نظر المجلس التنفيذي في التحديث المت -101

هاتين ، والحظ المعلومات الواردة في )EB 2010/101/R.49 وEB 2010/101/R.48(الموارد البشرية 

بالعملية الجارية لمواءمة الموارد البشرية المجلس، على وجه الخصوص، رحَّب و. امورحَّب بهالوثيقتين 

 .اف إطار قياس النتائجع تحقيق أهدم

أكد و ،لتقرير المرحلي وخطة أنشطة الحضور القطري للصندوقلواستذكر المجلس المناقشة التي جرت  -102

تنمية أهمية وضع استراتيجية سليمة لموظفي المكاتب القطرية بما يكفل تحقيق الكفاءة والوصول بعلى 

 عن ترحيبه بتوضيح أن إيجاد حضور وبهذا الصدد فقد أعرب المجلس. القدرات إلى حدودها القصوى
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 وأن الموظفين القطريين يتم إدماجهم اآلن في النظم ،قطري فعال للصندوق هو عملية تعلم جارية

 .التعاقدية ونظم قياس األداء وتدوير الموظفين في الصندوق

لتمثيل الجنساني اإلدارة باألهمية المحورية للسعي إلى تحقيق المساواة في االمجلس ذكَّر  عالوة على ذلك -103

الجارية في والجغرافي، ورحَّب بالتأكيدات التي تفيد بأن العمل مستمر في تحقيق ذلك في عملية التعيينات 

 .مناصب اإلدارة العليا

. لموظفين في إدارة عمليات اإلصالححوار مفتوح وشامل مع ااإلبقاء على أهمية كما أكد المجلس على  -104

شجَّع وأخيرا، . قد بدأت وال تزال جاريةالصندوق  ع رابطة موظفيات بأن المفاوضات موتلقى تأكيد

 على مواصلة المسار الصعب ولكن األساسي نحو تحسين إدارة وتشكيل الموارد الصندوقَالمجلس 

 . البشرية، على أال يغيب عن الحسبان أن حجم هذا اإلصالح يتطلب نهجاً متوسط األجل

  2010-2009ج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة تقرير عن اإلنفاق الخاص ببرنام  )ج(

 2010-2009نظر المجلس التنفيذي في اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة  -105

)EB 2010/101/R.50  التي ستنقح لتغدوEB 2010/101/R.50/Rev.1( والحظ المعلومات الواردة في ،

أن الهدف من البرنامج ينبغي أن إال أن المجلس أكد على . مج حتى تاريخه حالة تنفيذ البرناالوثيقة عن

 وأن يكون أكثر وضوحاً إلى جانب وضع استراتيجية محدَّدة لتحقيقه، وأشار على ،يحدَّد بطريقة أفضل

 .الكفاءة في األداء العام للمؤسسةوجه الخصوص إلى أن ذلك يمثل آلية لتحقيق 

امج اإلنهاء الطوعي للخدمة ينبغي أالّ يكون جسراً إلى التقاعد، بل ينبغي أن برنوعلق المجلس قائال بأن  -106

ا على هذه النقطة، قال المجلس بأن منظور د وتأكي.للموظفينإصالح فعال يكون أداة تساعد على تحقيق 

 البرنامج كان يتمثل في المساعدة على تحقيق المواءمة بين الموارد البشرية ونتائج الصندوق المخطط

تلقى تأكيدات تفيد بأن المرحلة الثانية من البرنامج ستشمل أيضاً، إلى جانب الحفاظ وبهذا الصدد . لها

على طابعه الطوعي، إمكانية العمل بنشاط على تشجيع المرشحين المحدَّدين من أجل مواصلة مواءمة 

 استبقاء بات وتشجيعوعالوة على ذلك فإن اإلدارة ستحتفظ لنفسها بحق استعراض كل الطل. الموظفين

أهمية االعتراف بالطابع الحساس للبرنامج، وبالتالي المجلس على أكد و. الموظفين عند االقتضاء

وبهدف ضمان فعالية البرنامج وكفاءته ونجاحه كعملية . مواصلته من خالل إجراءات تشاورية وشفافة

في ذلك الدروس المستفادة، وعرضه إلى إعداد تقرير كامل عن حالة البرنامج، بما المجلس دعا  ،تعلم

 .على الدورة الرابعة والثالثين لمجلس المحافظين مشفوعاً بالقرار الوارد في الوثيقة

بأن التمديد وبعد تساؤالت عن مضامين االقتراح على الميزانية، رحب المجلس باإليضاح الذي تلقاه  -107

 حتى نهاية 2010ق على المرشحين لعام المطلوب ليس للبرنامج نفسه ولكن لتنفيذه، حيث تعذر االتفا

على التمديد الذي ال ينطوي على أي المجلس وافق و. 2011ن لذلك إخالء طرفهم في عام العام وسيتعيَّ

 على النحو 2011تكاليف العتماد اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة لعام 

 .الوارد في الوثيقة
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بتعديل مشروع القرار الوارد في الوثيقة ليشمل رفع تقرير نهائي يشمل المجلس أوصى وفي الختام  -108

 على النحو المبيَّن في 2012عام دورته الخامسة والثالثين المنعقدة النفقات إلى مجلس المحافظين في 

  . EB 2010/101/C.R.P.7الوثيقة 

  تقرير عن تعويضات واستحقاقات الموظفين  )د(

ي في أثناء االجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة المعلومات المقدَّمة من الخبراء الحظ المجلس التنفيذ -109

، وأجرى اتصاالت معهم وكذلك مع ممثلي اللجنة التنفيذية Birches Umeå ABاالستشاريين في شركة 

وأعرب عدد من أعضاء المجلس التنفيذي عن تقديرهم للعملية التشاورية التي . لرابطة موظفي الصندوق

وقد طلب عدد من ممثلي الدول األعضاء في المجلس من .  المتوقع أن تظل مستمرة قدر المستطاعمن

إدارة الصندوق التوسع في شرح الخيارات الثالثة المذكورة في الوثيقة مع خيار رابع ضمن منظومة 

ى خارطة وفي هذا الصدد، ستطلع إدارة الصندوق المجلَس عل. األمم المتحدة، لمزيد من التمعن فيها

 .، التي تسلط فيها الضوء على سبل المضي قدما2011للطريق في بداية عام 

 EB 2010/101/R.51وتقرَّر أن يبدي أعضاء المجلس التنفيذي تعليقاتهم على المسائل المحدَّدة في الوثيقة  -110

د ذلك وسوف تُبحث بع. والتقرير الصادر عن الخبراء االستشاريين لعرضها على اإلدارة للنظر فيها

وثيقة مع أعضاء المجلس قبل الحلقة التدارسية غير الرسمية التي سيجري تنظيمها قبيل انعقاد الدورة 

 .الثانية بعد المائة للمجلس

  ) من جدول األعمال 22البند ( برنامج أحداث الدورة الرابعة والثالثين لمجلس المحافظين – شين

 الرابعة والثالثين لمجلس المحافظين نظر المجلس التنفيذي في برنامج أحداث الدورة -111

)EB 2010/101/R.52 (الحظ المعلومات الواردة فيه ،وبعد مناقشة مثمرة . 

من  23البند ( تقرير مرحلي عن اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر –تاء 

  )جدول األعمال

المية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر نظر المجلس التنفيذي في التقرير المرحلي عن اآللية الع -112

)EB 2010/101/R.53(وافق على عرض هذا التقرير على الدورة ، والحظ المعلومات الواردة فيه و

 .2011شباط /الرابعة والثالثين لمجلس المحافظين في فبراير

سعة والتسعين في في دورته التابعد النظر في هذه المسألة، تم إعالم المجلس أنه وبعد موافقته  -113

 الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية 2867 على الطعن بالحكم رقم 2010نيسان /أبريل

المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية، يالحظ أن الطعن ما زال جارياً وسيجري إبقاء المجلس على علم بالتقدم 

 .المحرز في هذا الصدد
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ريات المشترك بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، تقرير عن وضع فريق المشت –ثاء 

  )من جدول األعمال 24البند (والصندوق، وبرنامج األغذية العالمي 

عن وضع فريق المشتريات المشترك بين منظمة  EB 2010/101/R.54 على المجلس الوثيقة تعرض -114

 .لعالمي للعلماألغذية والزراعة لألمم المتحدة، والصندوق، وبرنامج األغذية ا

  )من جدول األعمال 25البند ( مسائل أخرى – خاء

  إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق  )أ(

التي  EB 2010/101/R.55(نظر المجلس التنفيذي في وثيقة إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق  -115

. قإنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندورحب باقتراح و). EB 2010/101/R.55/Rev.1 ستنقح لتغدو

وإذ استذكر المجلس أن اللجنة السابقة قد صادفت صعوبات بسبب ضيق الوقت المتاح لمداوالتها، ناقش 

 .نشاء اللجنة على أساس أكثر دواماإمكانية إالمجلس 

عن رغبته في توسيع صالحيات لجنة المجلس أعرب وبعد مناقشته للعمل المتوقع من اللجنة،  -116

ت سكن رئيس الصندوق والمخصصات العامة وظروف العمل مخصصات رئيس الصندوق لتشمل ترتيبا

األخرى لرئيس الصندوق على النحو الذي جاء في المناقشة التي دارت حول التقرير الشفوي عن آخر 

ونتيجة لذلك . EB 2010/101/C.R.P.4 وعلى النحو الوارد في الوثيقة ،التطورات بشأن سكن الرئيس

 .الصالحيات الموسَّعةهذه ليعبِّر عن  تعديل القرار المقترحالمجلس طلب 

على عرض قرار إعادة إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق، بصيغته المجلس وافق وفي الختام،  -117

الواردة في الوثيقة والمعدَّلة بما يعبِّر عما دار في المناقشة، على الدورة الرابعة والثالثين لمجلس 

 .2011شباط /المحافظين في فبراير

   تفاهم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مذكرة  )ب(

، وبعد )EB 2010/101/R.56(نظر المجلس التنفيذي في مذكرة التفاهم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  -118

أن الحظ أن قرار التجديد الثامن للموارد يشمل بالفعل مبدأ االسترداد الكامل للتكلفة اإلدارية، وافق على 

  .ة في ملحق الوثيقةأحكامها الوارد

وتعديل مواعيد دورة  2013- 2012المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي للفترة   )ج(

  2011أيار /مايو

 2013-2012نظر المجلس التنفيذي في المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي للفترة  -119

)EB 2010/101/R.57(وقد ،: 

 ؛2011أيار / مايو12 و11أيار إلى / مايو5 و4انية بعد المائة من يومي وافق على تغيير مواعيد دورته الث  )أ(
 : على النحو التالي2013- 2012وافق على تغيير المواعيد المقترحة لدوراته في الفترة   )ب(

 ؛2012نيسان / أبريل12، والخميس 11األربعاء : الدورة الخامسة بعد المائة  )1(
 ؛2012أيلول / سبتمبر13، والخميس 12ربعاء األ: الدورة السادسة بعد المائة  )2(
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 ؛2012كانون األول / ديسمبر13، والخميس 12األربعاء : الدورة السابعة بعد المائة  )3(
 ؛2013نيسان / أبريل11، والخميس 10األربعاء : الدورة الثامنة بعد المائة  )4(
 ؛2013يلول أ/ سبتمبر19، والخميس 18األربعاء : الدورة التاسعة بعد المائة  )5(
 ؛2013كانون األول / ديسمبر12، والخميس 11األربعاء : الدورة العاشرة بعد المائة  )6(

وطلب المجلس أن تشمل اإلصدارات المقبلة من الوثيقة مواعيد اجتماعات البنك الدولي   )ج(

 .والمؤسسات المالية الدولية األخرى

  محاضر جلسات الدورة المائة للمجلس التنفيذي  )د(

 المجلس التنفيذي في التعديالت التي تم إدخالها على محاضر جلسات الدورة المائة للمجلس التنفيذي نظر -120

)EB 2010/101/R.58 (ووافق على المحاضر والتعديالت الواردة فيها. 

  طلب عضوية غير أصلية  )هـ(

صلية نظر المجلس التنفيذي في الطلب المقدم من جمهورية هنغاريا للحصول على عضوية غير أ -121

)EB 2010/101/R.59( الدورة الرابعة والثالثين لمجلس المحافظين في بعرضه على ، وأوصى

  . 2011شباط /فبراير

ومن جهة أخرى، فإن المجلس التنفيذي، اعترافاً منه بجدول األعمال المزدحم في العادة في دورات  -122

أيلول، طلب /دورة سبتمبركانون األول وصعوبات تحديد الجداول الزمنية بسبب قرب موعد /ديسمبر

إعادة النظر في عدد وحجم وإرسال الوثائق، ووافق على مواصلة مناقشة ذلك في اجتماع غير رسمي 

 .بين سكرتير الصندوق ومنسقي القوائم واألصدقاء

 اختتام الدورة –ذال 

ن  أكد رئيس الصندوق مجددا على أ،2010أيلول /وبالعودة إلى قضية أثيرت خالل دورة سبتمبر -123

 .الصندوق يتمتع بثقافة االنفتاح والشفافية وأنه سيستمر في اتباع هذا النمط التشغيلي

أفغانستان وباكستان قد أنهت فتراتها كأعضاء مناوبين في المجلس وقد تم إبالغ المجلس بأن سويسرا و -124

وقد . ديش وباكستان ببنغال، وأفغانستان بقبرص، والحظ أن سويسرا سوف تستبدل بلكسمبورغ،التنفيذي

 الرئيس الجديد لدائرة البرنامج العالمي لألمن الغذائي في الوكالة Pio Wennubstشكر المجلس السيد 

منسق للقائمة ألف منذ اضطالعه بدور ال و،السويسرية للتنمية والتعاون على عمله في المجلس التنفيذي

لس أيضا السيد وقد شكر المج.  وأحد منسقي القائمة ألف قبل ذلك2010شباط /فبراير

Abdul Razak Ayazi في اإلسالمية أفغانستان جمهورية الزراعي والممثل الدائم المناوب ل، الملحق

، السكرتير اإلضافي في وزارة الزراعة Babar Yaqoob Fateh Muhammad والسيد ،الصندوق

 2- الفرعية جيم، منسق القائمةKhalid Mehboob والسيد ،واألغذية في جمهورية باكستان اإلسالمية

ومستشارها الفخري والممثل الدائم المناوب لجمهورية باكستان اإلسالمية في وكاالت األغذية والزراعة 

 ةوأخيرا ودع المجلس السيد. لألمم المتحدة في روما على مساهماتهم في المجلس

Doña María del Carmen Squeffرجنتين في  لجمهورية األة المناوبة الدائمة والممثلة، الوزير
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متعددة األطراف ، نائبة المدير في مكتب المصارف اإلنمائية الElizabeth H. Morris والسيدة ،الصندوق

 .وشكرهم على مساهماتهم القيمة في أعمال المجلس، في إدارة الخزينة
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1  Pursuant to Observer status as per Rules of Procedures of the Executive Board (rule 8 - footnote 3). 
2  Pursuant to document EB 2010/101/INF.4/Rev.1: Silent observers at Executive Board proceedings. Paragraph 2(a). 
3  Pursuant to document EB 2002/77/R.12: Procedure for the Review of Country Strategic Opportunities Papers 
(COSOPS) by the Executive Board. Paragraph 15, (2) Process. 
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 للمجلس التنفيذيالواحدة بعد المائة قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة 
 

بند جدول   رمز الوثيقة
 األعمال

 العنوان

EB 2010/101/R.1/Rev.1 2 جدول األعمال المؤقت 

EB 2010/101/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1 2 برنامج عمل الدورة 

EB 2010/101/R.2 + Corr.1 + Add.1 3 والرأسمالية اإلدارية والميزانيتان، النتائج إلى المستند الصندوق عمل برنامج 

 وميزانيته المستند إلى النتائج التقييم مكتب عمل وبرنامج ،2011 لعام للصندوق

 2012-2013 ترةللف اإلشارية وخطته، 2011 لعام

EB 2010/101/R.3 3  تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج

، وبرنامج عمل مكتب 2011والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام 

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

2013 

EB 2010/101/R.5 + Add.1 5 إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق 

EB 2010/101/C.R.P.1 5 اختيار رئيس الهيئة: هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق 

EB 2010/101/R.6 6(a)(i) تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الرابعة والستين 

EB 2010/101/R.7 6(a)(ii) تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الخامسة والستين 

EB 2010/101/R.8 6(a)(iii)  تقرير رئيس لجنة التقييم عن التقرير المرحلي لتنفيذ توصيات استعراض األقران

 لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق

EB 2010/101/R.9 + Add.1 6(b) وتمكين المرأة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين سي ألداء الصندوقالتقييم المؤس 

EB 2010/101/R.10 + Add.1 6(c) 2009التي جرى تقييمها في  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

EB 2010/101/R.11 + Add.1 7 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

EB 2010/101/R.12 8 2015-2011تراتيجي للصندوق للفترة اإلطار االس 

EB 2010/101/R.13 + Corr.1 9 تعديل سياسات اإلقراض ومعاييره 

EB 2010/101/C.R.P.2 9 تعديل سياسات اإلقراض ومعاييره 

EB 2010/101/R.14 + Add.1 10 انخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل 

EB 2010/101/R.15 11 طة الحضور القطري للصندوقتقرير مرحلي وخطة أنش 

EB 2010/101/C.R.P.3 11  

EB 2010/101/R.16 12 مشارآة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

EB 2010/101/R.17 13 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية :السنغال 

EB 2010/101/R.18 14 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 

EB 2010/101/R.19 + Add.1 + Sup.11 15(a)(i) برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا :تشاد 

EB 2010/101/R.20 + Add.1 + Sup.11 15(a)(ii) برنامج الطوارئ لألمن الغذائي والتنمية الريفية :النيجر 

EB 2010/101/R.21 + Add.1 15(a)(iii) مار والحد من الفقر القائم على مشروع اإلع: مذآرة رئيس الصندوق :سيراليون

  قرض ومنحة تكميليين– المجتمعات المحلية

EB 2010/101/R.22 + Add.1 + Sup.11 + Sup.21 15(a)(iv) مشروع دعم التنمية الزراعية :وتوغ 

EB 2010/101/R.23 + Add.1 + Sup.12 15(b)(i) مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية :موزامبيق 

EB 2010/101/R.24 + Add.1 + Sup.12 15(b)(ii)  برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة  : المتحدةتنزانياجمهورية

                                                      
1  Document provided in French only. 
2  Document provided in English only. 
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بند جدول   رمز الوثيقة
 األعمال

 العنوان

 والتمويل الريفي

EB 2010/101/R.25 + Add.1 + Sup.12 15(c)(i) مشروع الوصول إلى األسواق وتكثيف النمو :بوتان 

EB 2010/101/R.26  15(c)(ii) تنمية إدارة المراعي واألسواقروع مش:منغوليا  

EB 2010/101/R.27 + Add.1 + Sup.12 15(c)(iii) مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب :باآستان 

EB 2010/101/R.28 + Add.1 + Sup.12 15(c)(iv) برنامج التنمية الريفية في جزر سليمان :جزر سليمان 

EB 2010/101/R.29 + Add.1 + Sup.12 15(c)(v) مشروع دعم الزراعة والمزارعين والمناطق الريفية في محافظات جيا :فييت نام 

 الي، ونينه ثوان، وتوين آوانغ

EB 2010/101/R.60 15(d)(i) مشروع التنمية المستدامة في آاريري وسيريدو:البرازيل  

EB 2010/101/R.30 + Add.1 + Sup.13 15(d)(ii) الريفية للمناطق التنافسية ةالقدر برنامج :السلفادور  

EB 2010/101/R.61 + Add.1 + Sup.13 15(d)(iii) برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي:غواتيماال  

EB 2010/101/R.62 15(d)(iv) برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة :  مذآرة رئيس الصندوق:غواتيماال

 محددة للتوقيع على اتفاقية القرضالشمالية تمديد الفترة ال

EB 2010/101/R.31 + Add.1 + Sup.14 15(d)(v) برنامج تنمية النظم اإلنتاجية الزراعية والسمكية والحراجية في أراضي  :نيكاراغوا

 السكان األصليين في ران وراس

EB 2010/101/R.32 + Add.1 + Sup.15 15(e)(i) مة الزراعية في المناطق الجبلية من محافظة تازة برنامج تنمية سالسل القي:المغرب 

EB 2010/101/R.33 15(e)(ii) مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية:مولدوفا  

EB 2010/101/R.34 + Add.1 + Sup.16 15(e)(iii) ية  مشروع دعم صغار المنتجين في قطاع الزراعة البعلية التقليدية في وال:السودان

 سنار

EB 2010/101/R.35 15(e)(iv) منحة -برنامج التنمية الريفية في جنوب آردفان :  مذآرة رئيس الصندوق:السودان 

 تكميلية

EB 2010/101/R.36 + Add.1/Rev.1 
+Sup.1/Rev.16 

15(e)(v) مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية:الجمهورية العربية السورية  

EB 2010/101/R.37 + Add.1 + Sup.16 15(e)(vi) مشروع االستثمار في مصايد األسماك:اليمن  

EB 2010/101/R.38 16  أنشطة المشروعات المزمعة، بما فيها تلك المقترحة والموافق عليها بموجب إجراء

 2011- 2010انقضاء المدة 

EB 2010/101/R.39 + Add.17 17(a)  اجتماعها السابع عشر بعد المائةتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن 

EB 2010/101/R.40 17(a)(i) مستوى االحتياطي العام 

EB 2010/101/R.41 17(b)  2011خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

EB 2010/101/C.R.P.5 17(c) إنشاء حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي 

EB 2010/101/R.43 17(d)(i) تقرير عن وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق 

EB 2010/101/R.44 17(d)(ii)  2010تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثالث من عام 

EB 2010/101/R.45 + Add.1 18 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام تنفيذ في المحرز التقدم عن تقرير 

EB 2010/101/R.46 19  2012-2010خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة 

EB 2010/101/C.R.P.6 19  2012-2010خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة 

EB 2010/101/R.47 20 التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق 

                                                      
3  Document provided in Spanish only. 
4  Document provided in Spanish only. 
5  Document provided in French only. 
6  Document provided in English only. 
7 Distributed only to Executive Board Members. 
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بند جدول   رمز الوثيقة
 األعمال

 العنوان

EB 2010/101/R.48 + Add.1 21(a) تغيير واإلصالح تنفيذ العن تحديث 

EB 2010/101/R.49 21(b) تقرير مرحلي عن إصالح الموارد البشرية 

EB 2010/101/R.50 21(c) 2010-2009 للخدمة المبكر الطوعي لإلنهاء الصندوق ببرنامج الخاص اإلنفاق 

EB 2010/101/R.51 + Add.18 21(d) تقرير عن تعويضات واستحقاقات موظفي الصندوق 

EB 2010/101/R.52 22 برنامج أحداث الدورة الرابعة والثالثين لمجلس المحافظين 

EB 2010/101/R.53 23 تقرير مرحلي عن اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

EB 2010/101/R.54 24  تقرير عن وضع فريق المشتريات المشترك بين منظمة األغذية والزراعة

 نمية الزراعية وبرنامج األغذية العالميوالصندوق الدولي للت

EB 2010/101/R.55 25(a) الصندوقرئيس مخصصات لجنة إنشاء  

EB 2010/101/C.R.P.4 25(a) الصندوقرئيس مخصصات لجنة إنشاء  

EB 2010/101/R.56 25(b) مذآرة تفاهم بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوآالة اليابانية للتعاون الدولي  

EB 2010/101/R.57 25(c)  وتعديل تاريخ 2013-2012المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي للفترة 

  2011أيار /دورة مايو

EB 2010/101/R.58 25(d) محاضر جلسات الدورة المائة للمجلس التنفيذي  

EB 2010/101/R.59 25(e) طلب عضوية غير أصلية  

EB 2010/101/R.63 26 س الصندوق بشأن منح مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح تقرير رئي

اإلقليمية إلى مراآز دولية ال تساندها الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية /العالمية

  الدولية

EB 2010/101/INF.1   ترتيبات الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي معلومات إلى السادة ممثلي

  الدول األعضاء

EB 2010/101/INF.2  ورسوم وفوائدها القروض أصول سداد مدفوعات من المتأخرات وضع عن تقرير 

  خدمتها

EB 2010/101/INF.3  دعم سبل المعيشة الريفية الممول في إطار  تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج:مالوي 

  اآللية اإلقراضية المرنة

EB 2010/101/INF.4/Rev.1  والت المجلس التنفيذيالمراقبون الصامتون لمدا  

EB 2010/101/INF.5  مبادرة الصندوق لتعميم االبتكار التقرير المرحلي الخامس عن المرحلة الرئيسية  

EB 2010/101/INF.6  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس عشر بعد المائة  

EB 2010/101/INF.7  مذآرة إعالمية–ة  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعي:مالي   

EB 2010/101/INF.8  المنح والمشروعات والبرامج الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة  

EB 2010/101/INF.9  قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي  

EB 2010/101/INF.10  الثين لمجلس المحافظينأحداث جانبية بالتزامن مع الدورة الرابعة والث  

EB 2010/101/INF.119  قرارات ومداوالت الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي  

EB 2010/101/INF.1210  موجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجلس التنفيذي  

                                                      
8 Distributed only to Executive Board Members. 
9 Distributed in English only. 
10 Distributed in English only. 
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  جدول األعمال 

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

  .جلس تنفيذ عدد من التدابير لزيادة فعالية الم–

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

طلب محدد من اإلدارة أو أحد أعضاء المجلس، على أن يرَسل هذا الطلب كتابةً إلى سكرتير الصندوق قبل 

  .ثالثة أسابيع من انعقاد تلك الدورة

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

، )المعروضة للموافقة أو االستعراض، أو البنود المعروضة للعلم التي تم تلقي طلب كتابي لنقاشها في المجلس

  .نعقادهات قبل أسبوعين من اموقع الصندوق على شبكة اإلنترنوسينشر برنامج عمل الدورة على 

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

  :التالية لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه

  ]للموافقة[ •

  ]للعلم[ •

 ]لالستعراض[ •

  ]للتأكيد[ •

التنفيذي المتعلقة بتوزيع لمجلس لالنظام الداخلي  من 6المادة ويرجى من السادة الممثلين أن يحيطوا علماً ب

  :الوثائق

 المجلس التنفيذي في دورة ما إلىلن يجري تجاوز حد األسابيع األربعة فيما يخص الوثائق المقدمة  ..."

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

 ". المجلس لقرارات بشأنها، أو معلومات إضافية تتعلق بالمشروعاتاتخاذضي ال تقت
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  جدول األعمال 

  افتتاح الدورة -1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال -2

 ،2011 لعام للصندوق والرأسمالية اإلدارية والميزانيتان، النتائج إلى المستند الصندوق عمل برنامج -3

 2012-2013 للفترة اإلشارية وخطته، 2011 لعام وميزانيته إلى النتائجالمستند  التقييم مكتب عمل وبرنامج

 ]للموافقة[

 ]للموافقة[إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق  -4

  التقييم -5

  ]لالستعراض[رير رئيس لجنة التقييم اتق  )أ(

   والستين الرابعة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير  )1(

 والستين الخامسة دورتها عن التقييم لجنة رئيس ريرتق  )2(
تقرير رئيس لجنة التقييم عن تنفيذ توصيات استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة   )3(

  .التقييم في الصندوق

  ]لالستعراض[ألداء الصندوق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  التقييم المؤسسي  )ب(

  ]لالستعراض[سنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق التقرير ال  )ج(

 ]لالستعراض[تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  -6

 ]لالستعراض[ 2015 – 2011اإلطار االستراتيجي للصندوق  -7

 ]للموافقة[تعديل سياسات اإلقراض ومعاييره  -8

 ]لالستعراض[انخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل  -9

  ]للموافقة [طة الحضور القطري للصندوقتقرير مرحلي وخطة أنش - 10

 ]للموافقة[تقرير مرحلي عن مشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  - 11

 ]لالستعراض[السنغال : برنامج الفرص االستراتيجية القطرية - 12

 ]للموافقة[ الموارد المتاحة لعقد االلتزامات - 13

  ]للموافقة[ضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها البرامج المعرو/اقتراحات المشروعات - 14

  أفريقيا الغربية والوسطى  )أ (

   في غويرايةريفالتنمية الدعم برنامج : تشاد  )1(

  لألمن الغذائي والتنمية الريفية  البرنامج الطارئ:النيجر  )2(
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مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على : مذكرة رئيس الصندوق: سيراليون  )3(

   قرض ومنحة تكميليان– جتمعات المحليةالم

  ية زراعالتنمية الدعم  مشروع: توغو  )4(

  أفريقيا الشرقية والجنوبية  )ب (

  مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية : موزامبيق  )1(

برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتمويل : جمهورية تنزانيا المتحدة  )2(

  الريفي

  آسيا والمحيط الهادي  )ج (

  مشروع الوصول إلى األسواق وتكثيف النمو: بوتان  )1(

  مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب: باكستان  )2(

  برنامج التنمية الريفية في جزر سليمان: جزر سليمان  )3(

مشروع دعم الزراعة والمزارعين والمناطق الريفية في محافظات جيا الي، : فييت نام  )4(

  نينه ثوان، وتوين كوانغو

  أمريكا الالتينية والكاريبي  )د (

  مشروع التنمية المستدامة في كاريري وسيريدو: البرازيل  )1(

   برنامج القدرة التنافسية للمناطق الريفية:السلفادور  )2(

  برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي: غواتيماال  )3(

وق بشأن برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة مذكرة رئيس الصند: غواتيماال  )4(

   تمديد الفترة المحددة للتوقيع على اتفاقية القرض-الشمالية 

برنامج تنمية النظم اإلنتاجية الزراعية والسمكية والحراجية في أراضي السكان : نيكاراغوا  )5(

  األصليين في ران وراس

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا  )ه (

  ة برنامج تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق الجبلية من محافظة تاز:لمغربا  )1(

  مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية: جمهورية مولدوفا  )2(

  مشروع دعم صغار المنتجين في قطاع الزراعة البعلية التقليدية في والية سنار: السودان  )3(

 منحة –برنامج التنمية الريفية في جنوب كردفان : ئيس الصندوقمذكرة ر: السودان  )4(

  تكميلية 

  مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية: الجمهورية العربية السورية  )5(

  مشروع االستثمار في مصايد األسماك: اليمن  )6(

 تساندها الجماعة االستشارية إلى مراكز دولية الاإلقليمية / بموجب نافذة المنح العالميةمقترح تقديمهامنح  - 15

  للبحوث الزراعية الدولية

 ]للعلم[، بما فيها األنشطة المقترحة والموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة أنشطة المشروعات المزمعة -16

 المسائل المالية - 17
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  ]لالستعراض[تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السابع عشر بعد المائة   )أ(

  ]للموافقة[حتياطي العام مستوى اال  )1(

  ]للتأكيد[ 2011خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام   )ب(

  ]للعلم[تقارير مرحلية   )ج(

   لموارد الصندوقمناثالتجديد العن وضع مساهمات تقرير   )1(

  2010 من العام الثالثتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل   )2(

حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي إنشاء ن تحديث شفوي ع  )د(

  ]للعلم[

  ]للعلم[تحديث شفوي عن سكن رئيس الصندوق   )هـ(

 ]للموافقة[تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  - 18

 ]للعلم[ 2012-2010خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة  - 19

 ]للعلم[رير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق التق - 20

 تحديث عن التغيير واإلصالح - 21

  ]للعلم [تحديث عن تنفيذ التغيير واإلصالح  )أ (

 ]للعلم [إصالح الموارد البشرية  )ب(

 ]ةللموافق[ 2009-2010تقرير عن اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة   )ج (

  ]للعلم[تقرير عن تعويضات واستحقاقات الموظفين   )د(

 ]للعلم[ الرابعة والثالثين لمجلس المحافظينبرنامج أحداث الدورة  - 22

 ]للموافقة[تقرير مرحلي عن اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  - 23

 لألمم المتحدة، والصندوق، تقرير عن وضع فريق المشتريات المشترك بين منظمة األغذية والزراعة - 24

 ]للعلم[وبرنامج األغذية العالمي 

 مسائل أخرى - 25

  ]للموافقة[إنشاء لجنة مخصصات رئيس الصندوق   )أ (

 ]للموافقة[مذكرة تفاهم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي   )ب(

أيار /دورة مايو وتعديل مواعيد 2013-2012المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي للفترة   )ج (

  ]للموافقة [2011

  ]للموافقة[محاضر جلسات الدورة المائة للمجلس التنفيذي   )د(

  ]للموافقة[طلب عضوية غير أصلية   )ه (


