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 التنفيذي للمجلس المائة بعد الثانية الدورة جلسات محاضر

 مقدمة - أوال

 قائمـة  وتـرد . 2011أيار  / مايو 12 إلى   10 من الفترة في التنفيذي للمجلسالثانية بعد المائة     الدورة عقدت -1

 .المحاضر بهذه األول الملحق في الدورة في بالمشاركين

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

 )األعمال جدول من 1 البند (الدورة افتتاح -ثانيا

  .افتتح الرئيس كانايو نوانزي الدورة الثانية بعد المائة للمجلس التنفيذي -3

في المجلس التنفيذي، وهـم ممثلـو بـنغالديش         ورحب الرئيس بممثلي الدول األعضاء الُجدد المعتمدين         -4

 .والصين وقبرص وإندونيسيا ولكسمبرغ

 إحاطة إلى المجلـس التنفيـذي    التنفيذي قدمجدول أعمال المجلس الرئيس نظرة عامة على ألقىوبعد أن    -5

  إلـى الـصندوق     قيمة التعهدات المقدمة    مجموع أن وأبلغ المجلس تخفيف ديون هايتي،    عن حالة حساب    

 15.2وأضاف الرئيس أن الصندوق يـساهم بمبلـغ         .  مليون دوالر أمريكي   23.8 بلغت   ذلك التاريخ  حتى

مليون دوالر أمريكي من موارده الخاصة لتعويض مدفوعات سداد قروض هايتي المتأخرة، ودعا الدول              

 . األعضاء إلى االنضمام إلى هذه المبادرة المهمة

، ُأبلغ المجلس باتـساع دور الـصندوق وازديـاد          ةالعالمي  الساحة  على تطوراتالخر  وفي إحاطة عن آ    -6

وعلى الجانب المؤسسي، قدم الـرئيس      . في األحداث الدولية من قبيل المنتدى االقتصادي العالمي       ظهوره  

وفي هـذا   . إلى المجلس التنفيذي عرضاً عاماً لإلصالح الجاري من أجل زيادة كفاءة الصندوق وفعاليته            

 .ات عن الحالة المتعلقة بتعيين كبار المديرين والموظفين الرئيسيين في الصندوقالسياق قُدمت معلوم

  التنفيذي المجلس قرارات - ثالثا

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

 التـي   EB 2011/102/R.1/Rev.2اعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال على النحو المقترح في الوثيقة            -7

 سيجري تنقيحهـا لتـصبح    (عليها تنقيحات إضافية لتعبر عن التعديالت التي وافق عليها المجلس           أدخلت  

كما أحاط المجلس علماً ببرنامج عمل الدورة على النحو المبين في  ؛)EB 2011/102/R.1/Rev.3الوثيقة 

  EB 2011/102/R.1/Rev.2/Add.2الوثيقة وEB 2011/102/R.1/Rev.2/Add.1 الوثيقة 

 : التعديالت ما يليوتشمل -8

  :إضافة ما يلي -9
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 لالستعراض؛ المجلس على المعروض السادسة، الخاصة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير  )أ(

  للموافقة؛ المجلس على المعروض الداخلي، ونظامها التقييم لجنة اختصاصات مسودة  )ب(

  للعلم؛ المجلس على ضةالمعرو الصندوق، استثمارات حافظة على التكتيكية التغييرات  )ج(

 على المعروضة المستقبل، في الموارد تجديدات على مقدما بالموارد االلتزام سلطة مضامين  )د(

 للعلم؛ المجلس

 المعروضة التنمية، لقانون الدولية والمنظمة الزراعية للتنمية الدولي الصندوق بين التعاون اتفاقية  )هـ(

 .للموافقة المجلس على

  :سحب ما يلي - 10

 بإتاحـة  للسماح بيرو، في المرتفعات في المطرية الغابات مناطق في المحلية التنمية دعم رنامجب  )أ (

 الحكومية؛ السلطات مع للمناقشات الوقت من المزيد

 فـي  الـسياسي  الوضع بسبب مدغشقر في الزراعية اإلنتاجية وتحسين الحرفي التدريب برنامج  )ب (

  البالد؛

 البالد؛ في السياسية التغيرات بسبب اإريتري في للزراعة الوطني البرنامج  )ج (

 اإلسباني المرفق أمانة حساب من تقديمه المقترح التمويل بشأن لبوتسوانا الصندوق رئيس مذكرة  )د (

 قـررت  حيـث  الزراعيـة،  الخدمات مساندة لمشروع الغذائي األمن ألغراض المشترك للتمويل

 وقـررت  اإلسـباني  المرفق أمانة حساب في لها المتاحة األموال  استخدام  عدم بوتسوانا حكومة

 .الخاصة مواردها باستعمال المشروع هذا من المحدد الجزء تمويل ذلك عن عوضا

 التغييـر    جدول أعمال  تحديث عن تنفيذ  ”وبناء على طلب ممثل المملكة المتحدة أضيفت الوثيقة المعنونة           - 11

 .ماليةمال، المسائل ال من جدول األع20 للنظر فيها بعد البند برنامج العملإلى “ واإلصالح

لتقـديم  ، مسائل أخـرى،  جدول األعمال من  21بند إضافي تحت البند       إلى إدراج   رئيس الصندوق  وأشار - 12

 . سكن رئيس الصندوقتحديث عن

تحديث عن الدورة األولى للجنة مخصصات رئيس الصندوق         أضيف   وبناء على طلب من ممثلة ألمانيا،      - - 13

 .سائل أخرى من جدول األعمال، م21 البند تحت

 الخاصة بمسألة عضوية القائمـة جـيم فـي هيئـة            23طلب ممثل نيجيريا إثارة موضوع تعديل الفقرة         - 14

المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق خالل النظر في محاضر جلسات الـدورة الواحـدة         

 . من جدول األعمال، مسائل أخرى21بعد المائة للمجلس التنفيذي تحت البند 

خيرا تم لفت انتباه المجلس إلى قضية التغيير المحتمل في تركيبة لجنة مراجعة الحسابات التي تم النظر              وأ - 15

من جدول األعمال، تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثامن عشر     ) أ(20فيها تحت البند    

 .بعد المائة
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 )األعمال جدول من 3 دالبن (2015-2011 للفترة للصندوق االستراتيجي اإلطار -باء 

، كما هو وارد    ووافق عليه    2015-2011نظر المجلس التنفيذي في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة          - 16

 .)EB 2011/102/R.2/Rev.1التي سيجري تنقيحها لتصبح الوثيقة  (،EB 2011/102/R.2في الوثيقة 

 والقيام بعد ذلك بإدراج التعليقات      تيجي االسترا إعداد اإلطار  بالمشاورات التي جرت أثناء       المجلس رحب - 17

تعميق عمله مع المنتجين من أصحاب الحيازات الـصغيرة،         مواصلة  أثنى على اهتمام الصندوق ب    و،  عليه

 . على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةوالتركيز الواضح في اإلطار

لهـدف الـشامل واألهـداف      زيادة التركيز على مسألة التغذية في إطار ا       طلب بعض أعضاء المجلس     و - 18

  بـين  ومن بين المواضيع األخرى التي تطرق إليها النقاش التجارب اإليجابية في التعـاون       . االستراتيجية

أهمية دعم المشروعات الريفية سواء في القطـاع        وبلدان الجنوب وإمكانية إدارجها ضمن مبادئ العمل،        

 اإلنتاج الزراعي واألمـن     فياً إلى دور الهجرة     وأشار األعضاء أيض  . الخاص أو العام، بطريقة مستدامة    

الغذائي وأهمية مواصلة التركيز على إدارة المعلومات واالستخدام االسـتراتيجي للـشراكات وتوسـيع              

 كما أشار األعـضاء إلـى مـسألة تقلـب األسـعار           االستراتيجي النطاق من أجل تحقيق أهداف اإلطار     

 .الزراعية

خطـة  ب مـشمول ق التخطيط في الصندوق، أشارت اإلدارة إلى أن ذلك          وثائتسلسل  داً على سؤال عن     ور - 19

. عند اختتـام الـدورة   لكل الممثلينسيتاح عرض واضح  أنهو ،2013-2011 المتوسطة األجلالصندوق 

 لكـي   2013  عـام  مكانية تعديل اإلطار االستراتيجي في    إوعالوة على ذلك واستجابة لالقتراحات بشأن       

 من خالل   تستكمل وتنفذ موارد، أكدت اإلدارة الطابع الرفيع المستوى للوثيقة التي         تزامن مع فترة تجديد ال    ي

تعرض على المجلـس بانتظـام فإنهـا        سوبالنظر إلى أنه هذه الوثيقة األخيرة       . الخطة المتوسطة األجل  

 .تساعد على تسليط الضوء على المجاالت والتعديالت الجديدة في اإلطار االستراتيجيس

 )األعمال جدول من 4 البند (الدخل المتوسطة البلدان مع الصندوق انخراط -جيم 

نظر المجلس التنفيذي في الوثيقـة المتعلقـة بـانخراط الـصندوق مـع البلـدان المتوسـطة الـدخل                     - 20

)EB 2011/102/R.3      التي ستعدل لتصبح الوثيقة EB 2011/102/R.3.Rev.1(  والتعليقات الشفهية عليها من  

، والموجز الذي أدلى به رئيس لجنة التقييم حول النظر في هذه الوثيقة             في الصندوق   المستقل مكتب التقييم 

 التعليقات والمـدخالت  تعبر عنرحب المجلس بالوثيقة المنقحة التي و . للجنةدورة السابعة والستينالفي 

 . العملية التشاوريةطيلة التي طرحت

 وما تقوم بـه البلـدان       البلدان المتوسطة الدخل   في تنمية    مهم دور   أداءواعترافا باستمرار الصندوق في      - 21

، سلط بعض الممثلين الضوء علـى أهميـة اسـتمرار           المتوسطة الدخل من دور محوري في الصندوق      

 في الحاالت التي ال   الحوار الذي يسبق أي تغيير في العالقة بين الصندوق والدول األعضاء فيه، وخاصة              

 .رجلتخمقترحة ل بسياسة بد فيها من االلتزام

وطلب بعض الممثلين تحديداً أكثر تفصيالً لمصادر التمويل والمنتجات المالية البديلة التي ستتم إتاحتهـا                - 22

 بـين الـدول وإجـراء       في الدخل  تناول التباين  أهمية   ممثلون آخرون للبلدان المتوسطة الدخل، بينما أكد      
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كن تطبيقها على البلـدان المتوسـطة       وفي معرض مناقشة أسعار الفائدة المحتملة التي يم       . مقارنات دولية 

أن تكون تلك العروض قادرة على منافسة األسعار المعروضـة مـن            الدخل، أكد بعض األعضاء أهمية      

 . المالية الدولية األخرىالمؤسسات

وأكد المجلس أهمية إدارة المعرفة ونقلها، وأكدوا بشكل خاص محورية التعاون بين بلدان الجنوب في هذا                 - 23

 وافـق المجلـس التنفيـذي علـى التغييـرات فـي الوثيقـة               ، مشاورات بين األعـضاء    الصدد؛ وبعد 

EB 2011/102/R.3 على النحو الوارد في وثيقة قاعة االجتماعات EB 2011/102/C.R.P.2  بـصيغتها 

 :ولذلك فقد تم تعديل القسم سابعاً ليصبح نصه كالتالي. المعدلة لتعبر عن النقاش الذي دار في المجلس

 التوصيات -اً سابع”

 التنفيذي المجلس الصندوق إدارة توصي الدخل، المتوسطة البلدان الحتياجات استجابةً -23

 :التالية اإلجراءات على بالموافقة

 قائمة (المهتمة الدخل المتوسطة البلدان من بلد لكل تخصيصا أكثر قائمة إعداد )1(

 المشروعات مستوى على التدخالت وتضم متمايزة تكون) مخصوصة قطرية

 الحتياجات استجابةً التنفيذي، المجلس على وعرضها والمالية السياساتية والتدخالت

 الصندوق؛ مهمة نطاق وضمن البلد

 البلدان جميع في التدخالت تمويل في للمساعدة جديدة مالية مصادر تطوير تحري )2(

 أن المرجح نوم .الجنوب بلدان بين التعاون إلى باإلضافة الصندوق، من المقترضة

 باهتمام ستحظى أنها إال بسرعة، التدخالت هذه الدخل المتوسطة البلدان تستخدم

 أيضا؛ األخرى الدخل المنخفضة البلدان

 واقتناصها الداخلية المعرفة خلق على عالوة الصندوق، داخل المعرفة تقاسم تعميق  )3(

 نقل إلى ندوقالص وسينظر .الصندوق في األعضاء الدول جميع مساعدة ألغراض

 من يتجزأ ال كجزء) الجنوب بلدان بين ذلك في بما (القدرات وتنمية المعرفة

 يكون أن ويمكن .التكاليف استرداد على القائمة التقنية المساعدة تقديم مع مهمته،

 تغير مع التأقلم في الدخل المتوسطة البلدان خبرة بالتنمية الخاصة المجاالت بين من

 آثاره؛ نم والتخفيف المناخ

 تحديده ويتم التنفيذي، المجلس عليه يوافق للتنفيذ أنماط مع للتخرج نهج صياغة  )4(

 والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك يحددها كما القومي الدخل من الفرد نصيب بعتبة

 وتحليالً لعوامل المستمرة، الشراكة وطبيعة سرعة حول الحكومة مع حواراً تحرك

 ،ن جملة أمور أخرى نصيب الفرد من الدخل الريفيهامة أخرى تشمل من بي

 المؤسسات وقدرة والحضرية الريفية الدخول بين المساواة وانعدام التغذية، وسوء

 متضمنا المعني، البلد وحكومة الصندوق بين التخرج حوار به يسترشد الريفية،

 برامج وستتضمن .طوعي أساس على االقتراض عن بالتوقف الخاص القرار
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 للفقر واضحاً تحليالً العوامل، هذه إلى باإلضافة القطرية، االستراتيجية صالفر

 الريفي؛

 التجديدات، موارد على الحصول من التخرج على والصندوق البلد يتفق وعندما )5(

 يمكن التي األخرى الخدمات يحدد القطرية االستراتيجية للفرص برنامج إعداد يتم

 والمشورة المدفوعة، الرسوم مقابل الخدمات :ذلك في بما الصندوق، يقدمها أن

 انظر (الجنوب بلدان بين والتعاون أخرى، مصادر من الموارد وتعبئة السياساتية،

 ؛)الموضوع هذا حول إعدادها يتم التي المنفصلة الموارد تجديد ورقة

 واستخدامها الدخل، المتوسطة البلدان عن التنفيذي للمجلس سنوية تقارير رفع )6(

 الفقر من الحد في والخدمات األدوات هذه وفعالية المالية، والخدمات دواتلأل

 “.التخرج نحو والتدرج الريفي

الموافقة علـى   تؤيد   الأن جمهورية فنزويال البوليفارية     رية فنزويال البوليفارية المجلس     ممثل جمهو أبلغ  و - 24

رج تتفـق مـع أنـشطة الـصندوق          سياسة للتخ  إذا عرضت  في موقفها    ولكنها ستعيد النظر   هذه الوثيقة، 

 .االنخراط مع القطاع الخاصبشأن  سياسة الصندوق زيادة توضيح وشريطة ؛وأهدافه

 )األعمال جدول من 5 البند (التقييم -دال 

 التقييم لجنة رئيس تقارير )أ (

  والستين السادسة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير  )1(

 والستين السابعة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير  )2(

 لمكتـب  األقران استعراض توصيات لتنفيذ المرحلي التقرير عن التقييم لجنة رئيس تقرير  )3(
 الصندوق في التقييم ووظيفة التقييم

 السادسة الخاصة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير )4(

 الـسادسة والـستين   الدورتينعن م  المقدمين من رئيس لجنة التقيي    تقريرين  الاستعرض المجلس التنفيذي    و - 25

ــستين ــسابعة وال ــةوال ــة  EB 2011/102/R.4/Rev.1الوثيقــة  ( للجن التــي ســتنقح لتــصبح الوثيق

EB 2011/102/R.4/Rev.2  ،الوثيقة  وEB 2011/102/R.5 (توصـيات  عـن تنفيـذ    المرحلي تقريروال 

 لجنة رئيس وتقرير ،)EB 2011/102/R.6 (الصندوق في التقييم ووظيفة التقييم لمكتب األقران استعراض

 التــي ســتعدل لتــصبح EB 2011/102/R.43الوثيقــة  (الــسادسة الخاصــة دورتهــا عــن التقيــيم

EB 2011/102/R.43.Rev.1.(  الوثيقة عدلت وبناء على طلب رئيس لجنة التقييمEB 2011/102/R.43 

 وتوسـيع  لتقدير تحتاج سوف دارةاإل بأن علما اللجنة أحاطت" :ليصبح نصها كالتالي 11 وتم تغيير الفقرة

 ."الجديدة االستراتيجية وضع خالل أكثر التوصيات
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وفيما يتعلق تحديدا بالزيارات    . وأحاط المجلس التنفيذي علماً بالمعلومات والتوصيات الواردة في التقارير         - 26

 المجلـس   ممثلي الدول األعـضاء فـي     من   اثنينها، الحظ المجلس أن     ءالميدانية التي تزمع اللجنة إجرا    

عضوي لجنة التقيـيم مـن       سيأخذان مكان التنفيذي من بلدان القائمة ألف غير األعضاء في لجنة التقييم           

بلـغ المجلـس    وُأ. ميدانية المقبلة إلى البرازيـل    القائمة ألف اللذين لن يتمكنا من االنضمام إلى الزيارة ال         

التقييم المؤسسي للكفاءة إلى    ب المتعلقةقة النهج   مسودة وثي بالنقاش الذي دار في اللجنة حول       التنفيذي أيضاً   

وتطرق المجلس إلى تنفيذ توصيات اسـتعراض األقـران         . جانب توصياتها بشأن نطاق ومنهجية التقييم     

في الصندوق مالحظاً خطة العمل المحددة التكاليف بشأن مواصلة تطـوير           ووظيفة التقييم   لمكتب التقييم   

أيلـول  /ضها على الدورة الثالثة بعد المائة للمجلس التنفيذي فـي سـبتمبر           عرنظام التقييم الذاتي المزمع     

 مواءمة  وفيما يتعلق بمسألة   .تموز/ خالل دورتها في يوليو    قد نظرت فيها  لجنة التقييم   أن تكون    بعد   2011

مواءمة قد   المجلس بأن منهجية ال    ُأبلغنظام إدارة النتائج واألثر مع نظامي التقييم الذاتي والتقييم المستقل،           

 . 2011تم االتفاق عليها بالفعل وأنها ستؤخذ بعين االعتبار في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

 الصندوق في المعدلة التقييم سياسة )ب(

 لجنـة  ناقشتها التي ،)EB 2011/102/R.7( في سياسة التقييم المعدلة في الصندوق        بعد ذلك نظر المجلس    - 27

والتـي سـتعدل لتـصبح       EB 2011/102/R.7/Corr.1 (تـصويبها  مع والستين لسابعةا دورتها في التقييم

EB 2011/102/R.7/Rev.1( .المجلـس التنفيـذي    رفعت إلـى    أحاط المجلس علما بأن لجنة التقييم قد        و

 .لموافقة عليهاتوصية با

بجهود الـسياسة    التقييم وضمانها، رحب المجلس      وظيفةوفي معرض تأكيد أهمية الحفاظ على استقاللية         - 28

 حاجة مكتب التقييم في الصندوق إلى أن يكون انتقائياً        على   بعض الممثلين    وشدد. المعدلة في هذا الصدد   

تطوير قدرات التقييم، بينما شجع ممثل الواليات المتحدة الصندوق على مواصلة العمل مع             تعامله مع   في  

العمليـة  مسألة التضارب المحتمل في المصالح خـالل         ألمانيا   ة ممثل توأثار. المعهد الدولي لتقييم األثر   

 .إذا كان رئيس لجنة التقييم ومدير مكتب التقييم في الصندوق يحمالن نفس الجنسيةالمقترحة لتقييم األداء 

نـصها   لكي يـصبح   الجملة األولى وتعديل الجملة الثانية       حذف، تم االتفاق على     38وفيما يتعلق بالفقرة     - 29

يد مستويات مكون مكتب التقييم والميزانية اإلدارية للصندوق بـصورة مـستقلة عـن              ويتم تحد " :كالتالي

 ."بعضها البعض

 يتميـزان  مستقلين وخبيرين[...] ” :ليصبح كالتالي  الفقرة نص المجلس عدل ،)أ (58وفيما يتعلق بالفقرة     - 30

 “ [...].التقييم في بها معترف بخبرة

  .عدلة بعد النظر في هذه التعديالتووافق المجلس حسب األصول على السياسة الم - 31

 الداخلي ونظامها التقييم لجنة اختصاصات )ج(

التي ستنقح   EB 2011/102/R.47الوثيقة  ( اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي       تطرق المجلس إلى   - 32

 ابعةالس دورتهاكانت لجنة التقييم قد نظرت فيها خالل         التي) EB 2011/102/R.47/Rev.1لتصبح الوثيقة   

 .مقدمته في العام المستشار عرضها التي الوثيقة بتصويبات علما أحاطو والستين،
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 تساؤالت شـملت    وا وأثار لجنة التقييم  أهداف ونطاق عمل     مزيداً من التفاصيل عن   وطلب بعض الممثلين     - 33

وسـلط الممثلـون    . ت مقارنة بدور المجلس التنفيـذي     من بين جملة أمور دورها في استعراض السياسا       

  استيعاب الدروس والتوصيات المستمدة من التقييم      اإلشراف على جهود  في  على دور اللجنة     لضوء أيضا ا

 . اختصاصات اللجنةحسب ما جاء في سياسة التقييم المعدلة كجزء من

 التكلفة على القـرار المتخـذ، عـالوة علـى           أثرتم االتفاق على قيام المنسقين واألصدقاء باستعراض        و - 34

 توقيت الزيارت وتشكيلها    أيضا ، بما في ذلك   تبعها المجلس التنفيذي في زيارته الميدانية     الطرائق التي سي  

 .تعرض على المجلس التنفيذي في وقت الحقس والميزانية المستخدمة، على أن يكون مفهوما أن النتائج

لي الـدول  ممثل بشأن السماححول هذه النقطة، طلبت ممثلة كندا أن تسجل محاضر هذه الدورة اقتراحها        و - 35

علـى نفقـتهم    " التقييم   التي تجريها لجنة   الزيارات الميدانية    بالمشاركة في األعضاء في المجلس التنفيذي     

أربعة أعضاء من القائمة ألف،     (الخاصة وضمن عدد إجمالي يمكن إدارته استنادا إلى تركيبة لجنة التقييم            

 .")وعضوان من القائمة باء، وثالثة أعضاء من القائمة جيم

، وافق المجلس التنفيذي عليهـا      EB 2011/102/C.R.P.3بعد النظر في التعديالت المقترحة في الوثيقة        و - 36

 :بعد إجراء التغييرات التالية

في  التقييم مكتب مدير ودور اللجنة بسكرتير تعلقت") والتشكيل اإلنشاء ("1 للبند جديدة فقرة إضافة  )أ (

  :كالتالي الفقرة نص الصندوق ليصبح

ي سكرتير الصندوق دور سكرتير اللجنة، أما مدير مكتب التقييم فإنه يؤدي في اللجنة  يؤد-1-4”

 .“مهمة الدعم التقني

 ؛"مراقبين بصفة "إلى اإلشارة حذف ،2 البند ،4-2 الفقرة  )ب (

 :كالتالي نصه يصبحل 3 البند إلى جديدة فقرة تضاف  )ج (

 .“التوصية بمراجعة سياسة التقييم عندما تبرز الحاجة) ل(”

 فـي   بصيغتها المعدلة  الختام وافق المجلس التنفيذي على اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي            وفي - 37

 تعبـر عـن    بحيـث    على النحو الواجب  ، وعدلت   EB 2011/102/C.R.P.3ورقة قاعة االجتماعات رقم     

 .التغييرات أعاله

ـ  الخـاص  القطـاع  تنميـة  في الصندوق الستراتيجية المؤسسي التقييم )د (  اءوإرس

 الشراكات

نظر المجلس التنفيذي في التقييم المؤسسي الستراتيجية الصندوق في تنمية القطـاع الخـاص وإرسـاء                 - 38

) EB 2011/102/R.8/Rev.2 التي ستنقح لتصبح الوثيقـة      EB 2011/102/R.8/Rev.1الوثيقة  (كات  االشر

 دورتهـا  في التقييم لجنة فيه نظرت الذي) EB 2011/102/R.8/Rev.1/Add.1 (عليه اإلدارة استجابة مع

  . عليهاإلدارة وردرحب المجلس التنفيذي بالتقييم  و.السادسة الخاصة دورتها وفي والستين السابعة

 في نفس الوقت الذي أكد فيه ضرورة        لقطاع الخاص في التنمية الزراعية    ل بالدور المهم  المجلس   واعترف - 39

والحظ الممثلـون أيـضاً أهميـة انخـراط         . تركيز الصندوق على مجموعته المستهدفة ومهمته الخاصة      
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الصندوق في حوار السياسات الفعال من أجل المساعدة على تهيئة ظروف أكثر جاذبية لالسـتثمار فـي                 

 .الزراعة

 مرفق التمويـل  بشأنتوضيحات إضافية    المؤسسي وطلبوا    توصيات التقييم شار العديد من الممثلين إلى      وأ - 40

 التقدم بأسلوب الخطوات المتأنية     الحاجة إلى أكد المجلس التنفيذي    و .بهالمتعلقة  دراسة الجدوى   والمقترح  

  .وإجراء تحليل معمق لنتائج كل خطوة على الطريق

عمليـة  الأحاط الممثلون علما بالمعلومات الواردة في التقييم المؤسسي ورحبوا بفرصة المـشاركة فـي               و - 41

 عقـد نـدوة   ُأبلغ الممثلون بأنه سـيجري دد  الصوفي هذا . االستراتيجيةوضع والمساهمة فيتشاورية ال

 االستراتيجية النهائية علـى     وباقتراح عرض أيلول،  /دراسية غير رسمية حول هذا الموضوع في سبتمبر       

على أنـه   . بعد أن تنظر فيها لجنة التقييم2011كانون األول /المجلس التنفيذي للموافقة عليها في ديسمبر

الموعـد   الداعي إلى  تأجيل      ذر، رحب المجلس التنفيذي باالقتراح     بالحاجة إلى نهج ح    في ظل االعتراف  

 إلى المزيد من    الحاجةعن   الندوة الدراسية غير الرسمية      إذا كشفت  النهائي للعرض على المجلس التنفيذي    

 .التحليل والتفصيل

 )األعمال جدول من 6 البند (الطبيعية والموارد البيئة إلدارة الصندوق سياسة - هاء 

توفير سبل العيش القادرة على  :مجلس التنفيذي في سياسة الصندوق إلدارة البيئة والموارد الطبيعيةنظر ال - 42

 الـسياسة،  هدف على ووافق ،)EB 2011/102/R.9(التكيف من خالل استخدام مستدام لألصول الطبيعية        

 الفضلى الممارسات بياناتو الطبيعية والموارد البيئة إلدارة العشرة األساسية المبادئ وعلى منها، والغاية

  ).الوثيقة هذه في األول المحلق في المدرجة (السياسة لهذه

 إلى تعميمها فـي     واع بالسياسة المقترحة ود   رحب ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي      وفي حين    - 43

زيادة يفية   ك بشأن وأبدوا تعليقات قيمة وقدموا مدخالت مهمة     عددا من األسئلة    روا  أنشطة الصندوق فقد أثا   

 :تحسين هذه الوثيقة

 والتدريب المعرفة تقاسم أحداث بأن المجلس أعلم الموظفين، وتدريب المعرفة بتطوير يتعلق فيما  )أ(

  .الصندوق في جارية البسيط

تأكيداً ألهمية دمج اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في أنـشطة الـصندوق وشـركائه، حـدد                  )ب(

 إلىخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في المعرفة والمناصرة وأعربوا عن تطلعهم           الممثلون القطاع ال  

وضع برامج فرص استراتيجية قطرية تدعم الشركاء في إدارتهم المستدامة للمـوارد الطبيعيـة              

 .وحوار السياسات بشأن استراتيجيات تغيُّر المناخ

ف مع تغيُّر المناخ، ال سيما بالتعاون مع         النظر أيضاً في مسألة التكيُّ     على الممثلون الصندوق    شجع  )ج(

 .الشركاء

 دورة مراحـل  جميـع  فـي  الطبيعيـة  والمـوارد  البيئـة  إدارة تناول مسألة  ضرورة إيضاح تم  )د(

  .التقييم إلىووصوالً  بالتنفيذ مرورا التصميم من المشروعات
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 الرسمية الكربون أسواق هفي تقوم وضع إلى الوصول أن إيضاح تم الكربون، أسواقب وفيما يتعلق   )هـ(

 ينبغـي  ولكنـه  حالياً، ممكن غير الصغيرة الحيازات أصحاب من للمزارعين بدفع رسوم مباشرة  

 تقـدير على   ويعكف الصندوق بالفعل في غضون ذلك      .الطويل المدى على هدفاً يكون أن بالتأكيد

 .تجريبي أساس على والطوعية الرسمية األسواق جدوى

 يعمـل  الـصندوق  بـأن  المجلس أعلم فقد بالمناخ، يتعلق إضافي تمويل إلى صولبالو يتعلق فيما  )و(

 من المزارعين بين الروابط تحسين بهدف بالمناخ الخاص التمويل موفري مع بالفعل وثيق بشكل

 الحيـازات  أصـحاب  تكييـف  برنـامج  خالل من المتاحة والموارد الصغيرة الحيازات أصحاب

 .الصغيرة

 المشترك للقائمة ألف والذي القى صدى ترحيبياً من قبل أعضاء آخرين، وفي هذا              وكما نص عليه البيان    - 44

 وخطط العمل التي طورتها منظمـة       ، ومدونات السلوك  ،السياق، هناك عدد من المبادئ التوجيهية الدولية      

دارة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وغيرها من وكاالت األمم المتحدة والشركاء اآلخرون، المتعلقة بـإ             

ولكي يدعم الصندوق المؤسسات ويبنيها في      . الموارد الطبيعية، وقد حازت على موافقة البلدان األعضاء       

البلدان النامية، هنالك حاجة إلدخال هذه المبادئ والمدونات والخطط في صميم عملـه، ودعـم البلـدان                 

ة سانحة إلظهار الشراكات في     وكما هي الحال على الدوام، فإن الشراكة هي المفتاح وتلك فرص          . لتنفيذها

 ويتطلع األعضاء لرؤية البراهين على ذلك. الممارسة العملية، في التصميم والتنفيذ وتوسيع النطاق

  علـى سياسـة     عموماً ومع األخذ بعين االعتبار التعليقات واالقتراحات المتوفرة، وافق المجلس التنفيذي          - 45

ستراتيجية التنفيذ الواردة في القـسم ثالثـا مـن          ال وفقاًيذها  ، بحيث يتم تنف   إدارة البيئة والموارد الطبيعية   

 .الوثيقة وإطار النتائج والتنفيذ الوارد في الملحق الثاني من هذه الوثيقة

 )األعمال جدول من 7 البند (القطري للحضور واستراتيجيته الصندوق سياسة -واو 

جيته للحـضور القطـري      إلـى سياسـة الـصندوق واسـتراتي         بعـد ذلـك     المجلس التنفيـذي   تطرق - 46

 مكتـب  تعليقاتو) EB 2011/102/R.10/Rev.1 التي ستنقح لتصبح الوثيقة      EB 2011/102/R.10 الوثيقة(

 الحـضور  برنـامج  بـشأن  الذاتي التقييم وتقرير ،)EB 2011/102/R.10/Add.1/Rev.1 (عليها التقييم

  ).EB 2011/102/R.10/Add.2 (القطري

يقة وأكد مجدداً الدور المهم الذي تساهم به المكاتـب القطريـة التابعـة              للوثوأعرب المجلس عن تقديره      - 47

واعترف الممثلون بأهمية التكيُّف مع سياقات قطريـة بعينهـا،          . للصندوق في تحسين تنفيذ المشروعات    

واستفـسر  . وأكدوا الحاجة إلى الحفاظ على كفاءة التكلفة، وبخاصة فيما يتعلق بإدارة المـوارد البـشرية        

ممثلين عن تفويض السلطات للمكاتب القطرية، وتحديداً فيما يتعلق بـصرف األمـوال وإجـراء               بعض ال 

وأبلغ المجلس أنه في الوقت الذي تخضع فيه عمليات الشراء وصرف األموال لرقابـة              . عمليات الشراء 

تجريب حصيفة من خالل نظام مركزي للضوابط والموازين فإن المكتب اإلقليمي الرائد في نيروبي يقوم ب     

وبينما تبدو النتائج األولية إيجابية فإن النتائج التي ستسفر عنهـا           . الصددزيادة تفويض السلطات في هذا      

 . هذه التجربة الرائدة سيجري تحليلها بالتفصيل
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وأكد الممثلون أيضاً الدور المهم الذي ينبغي أن تقوم به المكاتب القطرية في إدارة المعرفة وتقاسمها في                  - 48

وحول هذه النقطة األخيرة، شجع الممثلون      . ق مع الدول األعضاء وانخراطه في حوار السياسات       الصندو

 . اعتماد مبادئ إعالن مابوتو في الجهود التي يقوم بها الصندوق في حوار السياسات

ـ وفي أعقاب التساؤل الذي طرحه ممثل المكسيك عن مدى تأثر عمليات التقييم             - 49 األحوال األمنيـة التـي   ب

بلغ المجلس أن مكتب التقييم في الصندوق سينظر فـي          العمليات وسحب الموظفين مؤقتاً، أُ    لب تعليق   تتط

 . الظروف المحيطة بتلك الحوادث وسيأخذ في اعتباره إمكانية التنبؤ بها

 EBنظر المجلس التنفيذي في التعديالت المدخلة على التوصية الواردة في ورقة قاعة االجتماعات رقم و - 50

2011/102/C.R.P.4 ليصبح نصها كالتالي التي تم تعديلها مجددا وفقا للمناقشات التي أجراها المجلس:  

 :التاليين القرارين على للموافقة مدعو التنفيذي المجلس" 
 المجلس التنفيذي،

  بعد األخذ بعين االعتبار سياسة الصندوق واستراتيجيته للحضور القطري،

  :يقرر - 1

 مكتبا، حيـث    40 في حدود عليا ال تتعدى       شاء المكاتب القُطْرية  اعتماد سياسة إن    )أ(

يمكن لهذه المكاتب اإلسهام في تحسين الفعالية اإلنمائية وتحقيق كفاءة التكاليف في            

 البلدان المتلقية؛

، يتبنى استراتيجية متوسطة األجل إلنشاء      وضمن هذه السياسة وهذا الحد األقصى       )ب(

  ؛2013خرى بحلول نهاية عام  مكاتب قُطْرية إضافية أ10

 قُطْرية مكاتب خمسة إنشاء يتم سوف  أعاله )ب(ومن أصل المكاتب المذكورة في        )ج(

 المجلـس  عليـه  وافـق  الذي الميزانية إطار في اقتراحه تم كما 2011 عام جديدة

   ).EB 2010/101/R.2/Rev.1 الوثيقة (التنفيذي

  :ويدعو  - 2

ورقة سياساتية محدثة، تعرض علـى الـدورة القادمـة          إدارة الصندوق إلى تقديم       )أ(

للمجلس التنفيذي للموافقة عليها، تضم المعايير المحدثة لفتح مكاتب جديدة، سـواء            

باستخدام نموذج مدير برنامج قطري منتدب أو نموذج موظف وطني يتم تعيينـه             

لوبة وسوف يتم توفير ملحق يشمل المعلومات المط       .محليا، واستراتيجيات للخروج  

بشأن قضايا التنفيذ مثل الموارد البشرية، وتدوير المـوظفين، وتوضـيح األدوار            

  والمسؤوليات، وتفويض السلطات؛

إدارة الصندوق إلى إعداد تقارير في المستقبل عن التقدم المحـرز، فـي إطـار                 )ب(

 السياسة واالستراتيجية المشار إليهما أعاله، في سبيل إنشاء مكاتب قُطْرية جديـدة           

أو إغالق المكاتب القائمة ضمن برنامج العمل السنوي والميزانية السنوية المقدمين           

 ."إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليهما
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 8 البند (اليورو على المطبق الفائدة سعر – الصندوق في وأوضاعه اإلقراض شروط  -زاي 

 )األعمال جدول من

 سعر الفائدة المطبـق علـى       –وضاعه في الصندوق    نظر المجلس التنفيذي في وثيقة شروط اإلقراض وأ        - 51

  ).EB 2011/102/R.11(اليورو 

في حساب سعر الفائدة المركب لحقوق الـسحب        المستخدم  اليورو  يكون عنصر   وافق المجلس على أن     و - 52

 ابتـداء ) يوريبور(بين المصارف   فيما  اليورو  سعر الفائدة المطبق على معامالت      الخاصة للصندوق هو    

 .2011 عام من ثانيال النصف من

باإلضافة إلى ذلك، وبحكم كونه مجلس أمناء حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغـراض                - 53

 على القروض المقدمة    المنطبق المجلس التنفيذي على أن يكون سعر الفائدة اإلشاري          وافقاألمن الغذائي،   

ائي هو سعر الفائدة المطبق على      األمن الغذ من حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض         

 البنـك  لـدى  باليورو الفائدة أسعار فرق إلى باإلضافة أشهر لستة  مصارفال  اليورو فيما بين   معامالت

 ).المتغير الفرق قروض/المتغيرة الفائدة أسعار ذات القروض (والتعمير لإلنشاء الدولي

 للموافقة التنفيذي المجلس على عروضةالم الصندوق رئيس لتقارير المعدل اإلطار  -حاء 

   )األعمال جدول من 9 البند (والبرامج المشروعات على

نظر المجلس التنفيذي في اإلطار المعدل لتقارير رئيس الصندوق المعروضة علـى المجلـس التنفيـذي                 - 54

 EB سـتنقح لتـصبح   التـي  EB 2011/102/R.12الوثيقـة  (للموافقة علـى المـشروعات والبـرامج    

2011/102/R.12/Rev.1  .(  

إظهار الجوانب األساسية " :كالتالييصبح نصها ل خامسا من الملحق قسمعدل المجلس النقطة ألف من الو - 55

قـسم  شمل هذا ال   وسي .لسياسة الصندوق ذات الصلة وكيف سيتم أو تم التعامل معها في تصميم المشروع            

تمـايز بـين    الة الجديدة بـشأن     سياسمتثال لل تمايز بين الجنسين لإلبالغ عن اال     العن   ا إجباري افرعيقسما  

 “[...].  المخاطر البيئيةالجنسين، وقسما فرعيا إجباريا عن

 كمـا   المعدل على النحو الواجب    في الملحق    بصيغته المحددة وافق المجلس على اإلطار المعدل المقترح       و - 56

ئيس سوف يدخل حيز التنفيذ فـي   الوثيقة، فإن اإلطار المعدل لتقارير الرمن 16لفقرة ل ووفقاً .أعالهورد 

  .2011كانون األول / ديسمبر المجلس التنفيذي فيدورة

   )األعمال جدول من 10 البند (الهند :القطرية االستراتيجية الفرص برنامج -طاء 

وقـام ممثلـو   . )EB 2011/102/R.13(استعرض المجلس برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للهنـد   - 57

  وجمهورية فنـزويال البوليفاريـة     ،رياينيج و ، وهولندا ، والهند ، وألمانيا ، والكاميرون ،بلجيكا و ،بنغالديش

واعتـرف  . جميعهم بإلقاء بيانات أعربوا فيها عن دعمهم لبرنامج الفرص االستراتيجية القطريـة للهنـد             

 .المجلس بجودة العملية التشاورية والدور القيادي الذي تضطلع به حكومة الهند
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وأوضـح  .  أن الهند تسير بخطى سريعة على الطريق إلى فئة البلدان المتوسطة الـدخل             المجلسالحظ  و  - 58

مائة مـن   في ال30 شديد الفقر يعيش فيه أكثر من اً بلدفإن الهند ما زالتالمجلس أنه على الرغم من ذلك   

 بالنسبة  ضئيلة وتم التوضيح بأنه بالرغم من أن مساهمة الصندوق المالية المساهمة         . فقراء العالم المدقعين  

 وأن أثـر مـشروعات      واليـات الهنـد    أفقر   فييعمل في أفقر المقاطعات     فإنه  لميزانية التنمية في الهند     

ويصدق ذلك بشكل خاص في ضوء ما تساهم        . الصندوق عند هذا المستوى سيكون ملموساً بدرجة كبيرة       

 مولة تمويالً جيدا من الحكومة     الم  الوطنية مع البرامج به مشروعات الصندوق من أثر في تيسير التقارب         

 .للحد من الفقر

 وضـع الوأشار المجلس أيضاً إلى أهمية إدارة المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب، ال سيما في ضـوء                  - 59

وتم التأكيد على أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية        .  الهند ومرحلة التنمية التي تمر بها      الذي تعيشه 

وتم . لفرص االستراتيجية القطرية السابقة في تركيزه القوي على إدارة المعرفة         للهند يختلف عن برامج ا    

التوضيح بأنه ستبذل جهود في أثناء تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لـضمان نـشر أفـضل                 

 .الممارسات الدولية من الهند وإليها

لتوضيح بأنه رغم التأييد الكامـل مـن        وتم ا . وأثيرت مسألة انتداب مديري البرامج القطرية إلى الميدان        - 60

الهادي النتداب مديري البرامج القطرية وفقاً لسياسات الصندوق ولوائحه وإجراءاته          شُعبة آسيا والمحيط    

الـسياسات التـشغيلية المتعلقـة     في اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك لحين االتفاق على ثفسوف يتعين التري  

 . اءات الرسمية لالعتماد وغيرها من اإلجراءات في الهندباالنتداب واالنتهاء من وضع اإلجر

 )األعمال جدول من 11 البند (االلتزامات لعقد المتاحة الموارد  -ياء 

 EB 2011/102/R.14(نظر المجلس التنفيذي في وثيقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات مقترنة بضميمتها             - 61

 ).EB 2011/102/R.14/Add.1 و

 2011 نيـسان /أبريل 30 حتى الثاني كانون/يناير 1 من العائدة التدفقات صافي تقديرات أن الحظ  )أ (

 أمريكي؛ دوالر مليون 152.8 بلغت

 مليون دوالر أمريكي المعروضة علـى       129.5الحظ أنه ومع التزامات القروض والمنح البالغة          )ب (

 مليـون   6.9ا يعادل   الدورة الحالية للمجلس، والقروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل بم          

دوالر أمريكي، والمشروعات التي تمت الموافقة عليها من خالل إجراء انقضاء المدة لهذه الـسنة          

 مليون دوالر أمريكي، والقروض والمنح المقترحـة المتوقـع   19.3حتى تاريخه والتي تصل إلى  

أيلـول  /أيار وسبتمبر /و إجراء انقضاء المدة للفترة الفاصلة بين دورتي ماي        بموجبالموافقة عليها   

 مليون دوالر أمريكي، فإن سلطة االلتـزام بـالموارد اإلضـافية            37.8 والتي ستصل إلى     2011

  مليون دوالر أمريكي؛40.7المطلوبة هي 

 هـذه  ضـميمة  فـي  الوارد النحو على مقدماً بالموارد االلتزام سلطة استخدام بشأن التوصية أقر  )ج (

 الوثيقة؛
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 في التنفيذي المجلس من المعتمدة والمنح القروض بشأن اتفاقيات يعقد نبأ الصندوق رئيس فوض  )د (

 بموجـب  عليها الموافقة ستتم التي والقروض والمنح  2011 أيار/مايو في الثانية بعد المائة   دورته

 .المدة انقضاء إجراء

 البند (فيها للنظر التنفيذي المجلس على المعروضة البرامج/المشروعات اقتراحات  - كاف 

 )األعمال جدول من 12

تلقى المجلس تأكيدات بأنه رغم إرجاء بعض مقترحات المشروعات والبرامج المزمعة ألقاليم أفريقيا فإن               - 62

ومن المقرر عـرض عـدد مـن        . لتأخير الذي تسببت فيه العمليات االنتخابية الجارية      لذلك يرجع أساساً    

وباإلضافة إلى ذلك فإن الـصندوق      . أيلول/مبرالمقترحات بشأن أقاليم أفريقيا على دورة المجلس في سبت        

يواصل، كما جاء في الخطة المتوسطة األجل المعروضة على المجلس، توجيه اهتمام خاص الحتياجات              

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وتكشف التوقعات الحالية عن السير في االتجاه الـصحيح نحـو الوفـاء                 

 في المائة من التمويل ألفريقيـا جنـوب   50 و40ر ما يتراوح بين   توفيالمتعلقة ب بالتزامات التجديد الثامن    

 .الصحراء

 التقرير الشفهي المقدم عن حالة نفاذ االقتراحات المعتمدة بالفعـل فـي الـدورات                كذلك الحظ المجلس و - 63

  .السابقة للمجلس

 :البرامج التالية/ المجلس التنفيذي في اقتراحات المشروعاتونظر - 64

  والوسطىأفريقيا الغربية  )أ(

 برنامج إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة :سيراليون

واتفاقيـة   وضميمتها EB 2011/102/R.15نظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة  - 65

 :، واعتمد القرار التاليالتمويل المتفاوض بشأنها

سيراليون منحة في إطار البرنامج العالمي للزراعة واألمن أن يقدم الصندوق إلى جمهورية : قرر”

على أن تخضع ألية شروط )  دوالر أمريكي50 000 000(الغذائي بمبلغ خمسين مليون دوالر أمريكي 

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

 الهادي والمحيط آسيا  )ب(

 إندونيسيا يشرق في الصغيرة الحيازات أصحاب عيش سبل تنمية برنامج :سياإندوني  )1(

اتفاقية وضميمتها و EB 2011/102/R.19نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  - 66

 :بشأنها واعتمد القرارين التاليينالتمويل المتفاوض 

ثالثين مليوناً تعادل قيمته متوسطة ضاً بشروط قرإندونيسيا أن يقدم الصندوق إلى جمهورية  :قـرر”

، على أن يخضع ألية )وحدة حقوق سحب خاصة 30 300 000 (وثالثمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة

 .شروط وأحكام تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة
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ن ألف ي وسبعةستمائة وخمسنحة تعادل قيمتها  مإندونيسياأن ُيقدم الصندوق إلى جمهورية  :قرر أيضا

 شروط وأحكام ة، على أن تخضع ألي) وحدة حقوق سحب خاصة675 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

 “.تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

بل المعيشة ن ُسبرنامج تحسي –مذكرة رئيس الصندوق  :جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  )2(
  تمويل تكميلي–الريفية في محافظة أتابيو 

 واعتمد ، وضميمتهاEB 2011/102/R.20 المقترح الوارد في الوثيقة  البرنامجنظر المجلس التنفيذي في - 67

 :القرار التالي

 الديمقراطية الشعبية تمويالً تكميلياً في شكل منحة تعادل الوأن يقدم الصندوق إلى جمهورية  :قـرر”

وحدة حقوق سحب  1 550 000(قيمتها مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام ت، على أن )خاصة

 “.الواردة في هذه الوثيقة

 مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق :منغوليا  )3(

اتفاقية  وضميمتها وEB 2011/102/R.21 في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة نظر المجلس التنفيذي - 68

 :واعتمد القرار التاليوض بشأنها، االتمويل المتف

ـ   تعادل قيمته   تيسيرية للغاية   قرضاً بشروط   منغوليا  أن يقدم الصندوق إلى      :قـرر” ئتين اسبعة ماليين وم

، على أن يخضع أليـة      )حدة حقوق سحب خاصة    و 7 250 000 (وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة     

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

  السبيال-بل العيش في غوادار مشروع دعم ُس :باكستان  )4(

اتفاقية ها و وضميمتEB 2011/102/R.22نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  - 69

 :واعتمد القرار التاليالتمويل المتفاوض بشأنها، 

باكستان اإلسالمية قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادلة قميته أن يقدم الصندوق إلى جمهورية  :قـرر”

 وحدة حقوق سحب 18 550 000(ثمانية عشر مليوناً وخمسائمة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

ية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام ، على أن يخضع أل)خاصة

 “.الواردة في هذه الوثيقة

  تنمية الثروة الحيوانية والمراعيمكشروع :طاجيكستان  )5(

القـرار  ، واعتمـد  EB 2011/102/R.23نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  - 70

 :التالي

الصندوق إلى جمهورية طاجيكستان منحة تعادل قيمتها تسعة ماليين وثالث مائة ألف أن ُيقدم  :قـرر”

، على أن تخضع ألي شروط وأحكام )وحدة حقوق سحب خاصة 9 300 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

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

 يأمريكا الالتينية والكاريب  )ج(
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 مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقية :الجمهورية الدومينيكية

 :القرار التالي، واعتمد EB 2011/102/R.24نظر المجلس التنفيذي في المقترح الوارد في الوثيقة  - 71

لذي يعمل من أن يقدم حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي، ا :قـرر”

خالل الصندوق بصفته الوصي عليه، إلى الجمهورية الدومينيكية قرضاً بشروط عادية تعادل قيمته أحد 

على أن يخضع ألية شروط وأحكام )  يورو11 430 000(عشر مليونا وأربعمائة وثالثين ألف يورو 

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

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا  )د(

 مشروع التنمية الريفية المتكاملة :أذربيجان

اتفاقيـة   وضـميمتها و EB 2011/102/R.26 نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة - 72

 : واعتمد القرار التالي،التمويل المتفاوض بشأنها

اثني عشر مليوناً تعادل قيمته متشددة  قرضاً بشروط أذربيجانية أن يقدم الصندوق إلى جمهور :قـرر”

وأن يخضع ، ) وحدة حقوق سحب خاصة12 250 000(وحدة حقوق سحب خاصة ومائتي وخمسين ألف 

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

كونـه المجلـس     بحكم    المشروعات والبرامج وعلى مذكرة الرئيس     تمقترحاووافق المجلس على جميع      - 73

مناء حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المـشترك ألغـراض          أل اًمجلسبوصفه  التنفيذي للصندوق، و  

 .حسب مقتضى الحالاألمن الغذائي 

 ) من جدول األعمال13البند (سياسة تمويل المنح في الصندوق   -الم 

 المنح لتمويل المؤسسية ستراتيجيةاال العمل خطة  )أ(

 إجراءات التمويل من برنامج المنح  )ب(

 ،المتعلقة بخطة العمل االستراتيجية المؤسـسية لتمويـل المـنح    EB 2011/102/R.27  الوثيقةُعرضت - 74

 . على المجلس للعلمالمتعلقة باإلجراءات الخاصة بتمويل المنح EB 2011/102/R.28والوثيقة 

 مـن جـدول     14البنـد   (التوجيهية للصندوق لإلنعاش المبكر من الكوارث       المبادئ    -ميم 

 )األعمال

المتعلقة بالمبادئ التوجيهية للصندوق لإلنعاش المبكر من الكوارث  EB 2011/102/R.29ُعرضت الوثيقة  - 75

 .على المجلس للعلم
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 إجراء بموجب عليها ةوالموافق المقترحة تلك فيها بما المزمعة، المشروعات أنشطة  -نون 

 ) من جدول األعمال15البند ( المدة انقضاء

بشأن أنشطة المشروعات المزمعة، بما فيها المقترحة والموافـق   EB 2011/102/R.30ُعرضت الوثيقة  - 76

 .عليها بموجب إجراء انقضاء المدة على المجلس للعلم

 الصندوق لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة األولى الدورة عن تقرير  -سين 

 ) من جدول األعمال16البند (

التي تتضمن تقرير الدورة األولى لهيئـة المـشاورات الخاصـة     EB 2011/102/R.31عرضت الوثيقة  - 77

 .بالتجديد التاسع لموارد الصندوق على المجلس للعلم

 ) من جدول األعمال17البند ( 2013 -2011 للفترة األجل متوسطة الصندوق خطة  -عين 

 2013-2011التي تتضمن خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة  EB 2011/102/R.32 الوثيقة ُعرضت - 78

  .على المجلس للعلم

 مـن   18البنـد    (الصندوق في المؤسسية المخاطر إدارة أنشطة عن السنويالتقرير    -فاء 

 )جدول األعمال

لمخاطر المؤسـسية فـي   بشأن التقرير السنوي عن أنشطة إدارة ا EB 2011/102/R.33ُعرضت الوثيقة  - 79

 . على المجلس للعلمالصندوق

 ) من جدول األعمال19البند (التغيير واإلصالح تحديث عن تنفيذ   -صاد 

التـي   EB 2011/102/R.34الوثيقـة  (نظر المجلس التنفيذي في التحديث عن تنفيذ التغيير واإلصـالح   - 80

 ).EB 2011/102/R.34/Rev.1ستعدل لتصبح 

وسلط بعـض   . التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التغيير واإلصالح       ور الشامل   ورحب المجلس بالتقري   - 81

 .األعضاء الضوء على أهمية هذا الموضوع في سياق مشاورات التجديد التاسـع لمـوارد الـصندوق   

 األطراف الصادر عـن     متعددالوأطلعت ممثلة المملكة المتحدة المجلس التنفيذي على استعراض المعونة          

فـي مجملـه والـذي       أداء الصندوق جيـد      يشير إلى أن  ية الدولية في المملكة المتحدة، الذي        التنم ارةوز

 وشجعت الصندوق أيـضاً علـى       .بشأن اإلصالح في الوثيقة المعروضة على المجلس      عولجت توصياته   

 .التي قالت إنها ستستفيد من رؤية الصندوق وخبرتهالمبادرة الدولية لشفافية المعونة إلى االنضمام 

وتأكيدا للدور الحاسم إلصالح الموارد البشرية في عملية التغيير واإلصالح، أحاط المجلس التنفيذي علما               - 82

ورحب بعض الممثلين بالدور    . ، وبخاصة ما يتعلق بمسألة تعويض الموظفين      المقرر اتخاذها باإلجراءات  

أهمية المشاركة الكاملـة مـن       لىخرون ع  اإلصالحات، بينما أكد ممثلون آ     في إجراء تلك  القيادي القوي   



EB/102/Rev.1 

17 

وفيما يتعلق بالتحليل المقرر إجراؤه لتعويضات الموظفين أشار        .  رابطة الموظفين  عبرموظفي الصندوق   

 .المجلس إلى أنه يتطلع إلى الحصول على المزيد من المعلومات

 .أحاط المجلس التنفيذي علما بالمعلومات الواردة في التحديثو - 83

 )األعمال جدول من 20 البند( المالية المسائل  -قاف 

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

 الصندوق استثمارات حافظة على التكتيكية التغييرات  )1(

 المستقبل في الموارد تجديدات على مقدما بالموارد االلتزام سلطة مضامين  )2(

يس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثامن عشر بعـد المائـة            نظر المجلس التنفيذي في تقرير رئ      - 84

)EB 2011/102/R.35(بالمسألة التي المجلس وأبلغ ممثل اليابان  . والحظ المعلومات الواردة في التقرير

طرحها خالل اجتماع اللجنة فيما يتعلق بسعر الفائدة المطبق على القروض التيـسيرية للغايـة مقارنـة                 

الرأي القانوني بشأن تصنيف شروط اإلقراض المطبقة علـى         أحيل المجلس إلى    و. متوسطةبالقروض ال 

التي عرضت عليه لتوضيح هـذه الحالـة غيـر    ) EB 2011/102/INF.10(التمويل المقدم من الصندوق    

 السويد، تلقى المجلس معلومات إضافية عن أعمـال مكتـب المراجعـة             ةوبناء على طلب ممثل   . المعتادة

 .ف في مكافحة الفسادواإلشرا

والحظ  ،)EB 2011/102/R.49(التكتيكية على حافظة استثمارات الصندوق تطرق المجلس إلى التغييرات  و - 85

أن سياسة السيولة واالستثمار في الصندوق ستعرض على المجلس التنفيذي في دورته الثالثة بعد المائـة                

 بعـض  أشـار عالوة على ذلك فقد و .لحساباتا مراجعة لجنة افيه تنظر أن بعد ،2011أيلول /في سبتمبر 

عائـد االسـتثمار فـي       االستثمار في الصندوق كان أعلى من        على الرغم من أن عائد    أنه  إلى  الممثلين  

، وسوف ينخفض بشكل خاص     2011المؤسسات المالية الدولية فإن من المتوقع أن ينخفض العائد في عام            

لعه إلى عرض سياسة االستثمار المعدلة وأكد الحاجـة         وأعرب المجلس عن تط   . عائد السندات الحكومية  

وأخيراً أبلـغ رئـيس الـصندوق       . إلى معلومات تفصيلية عن قضايا االستثمار مثل القضايا التي أثيرت         

عليه المسؤولية عن الموافقة على سياسة االستثمار فإنه يقتـرح عرضـها علـى              المجلس أنه بينما تقع     

وسيجري إعداد تغيير في اللوائح المالية في هذا الصدد وسوف يعرض           . هاالمجلس التنفيذي للموافقة علي   

 .2012على مجلس المحافظين العتماده في دورته الخامسة والثالثين في عام 

وفيما يتعلق بمضامين سـلطة االلتـزام بـالموارد مقـدما علـى تجديـدات المـوارد فـي المـستقبل            - 86

)EB 2011/102/R.48(، عـدم  إلـى  الممثلين أنظار لفت لعدم أسفه عن نفيذيالت المجلس عبر حين وفي 

 التـي  والـشفافية  االنفتاح بروح رحب أنه إال مقدما، بالموارد االلتزام لسلطة المستمر االستخدام استدامة

ومع مالحظة األهميـة المحوريـة لهـذه     .الحالية التنفيذي المجلس لدورة المعلومات هذه توفير إلى أدت

ورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، فقد طلـب المجلـس معلومـات          القضية في سياق المشا   

إضافية، بما في ذلك تحليل مفصل أكثر، من بين جملة أمور أخرى، عن أثر استخدام سـلطة االلتـزام                   
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وفي ضوء الوضع المالي العالمي، تم االعتراف  .بالموارد مقدما ومضامينها على برنامج عمل الصندوق

ولكون الوضع كذلك، فقد طلب  .ادات كبيرة في مساهمات الجهات المانحة قد ال يكون واقعيابأن طلب زي

الممثلون من إدارة الصندوق أن تلجأ إلى كل من االبتكار والحصافة في عرض عـدد مـن الخيـارات                   

ألخرى مـع   المستقبلية، بما في ذلك النظر في النماذج المختلفة التي تستخدمها المؤسسات المالية الدولية ا             

 .على تشيغل نماذج أكثر تعقيداًاألخذ بعين االعتبار القدرة الحالية 

بأنه يجري حالياً إعداد وثيقة عن طرائق التمويـل لعرضـها           ، تم تذكير المجلس التنفيذي      ورداً على ذلك   - 87

فـي  وأن بإمكان ممثلي الدول األعضاء      على هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق،         

 هيئـة   ه سيجري تزويـد   على الرغم من أن    المجلس أيضا بأنه     وُأبلغ. الصندوق الوصول إلى هذه الوثائق    

 إال بعد  تنفذ، فإن التغييرات في استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما لن           بالمعلومات المحددة المشاورات  

حـصول  رات المتاحة وضـماناً ل    ى النظر على النحو الواجب في الخيا      نحتى يتس  االنتهاء من المشاورات  

 .المطلوبة للتعامل بطريقة سليمة مع أي أسلوب جديد يتم اتباعهالصندوق على الموارد 

 وبـالنظر   . في لجنة مراجعة الحسابات    اعضويعد   م منسق القائمة ألف المجلس التنفيذي أن اليابان ل        وأبلغ - 88

لقائمة ألف فقد وافـق المجلـس علـى         إلى أن تشكيل لجنة مراجعة الحسابات يتطلب أربعة أعضاء من ا          

وبذلك فقد ُعينت هولندا على النحو الواجـب        . ترشيح هولندا لتأخذ مكان اليابان في التشكيل الحالي للجنة        

 . في لجنة مراجعة الحساباتاًعضو

  الصندوق لموارد الثامن التجديد مساهمات وضع عن تقرير )ب(

بوضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق علـى  المتعلقة   EB 2011/102/R.36 ُعرضت الوثيقة - 89

 .المجلس للعلم

 الصندوق استثمارات حافظة )ج(

 وتقرير حافظة استثمارات )EB 2011/102/R.37 (2010عرض تقرير حافظة استثمارات الصندوق لعام  - 90

 .على المجلس التنفيذي للعلم) EB 2011/102/R.38 (2011الصندوق للفصل األول من عام 

 خدمتها ورسوم وفوائدها القروض أصول سداد مدفوعات )د (

ُعرض التقرير المتعلق بوضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خـدمتها               - 91

)EB 2011/102/R.39(  وتقديرات المدفوعات المتنازل عنها من أصل القروض وصافي رسوم الخدمـة 

 .على المجلس التنفيذي للعلم) EB 2011/102/R.40(يون نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الد

 2011 عاملل األعضاء الدول مساهمات من والثالثين الثاني السحب احتياجات  )ـه (

 2011عـام   لنظر المجلس التنفيذي في احتياجات السحب الثاني والثالثين من مساهمات الدول األعـضاء               - 92

)EB 2011/102/R.41 (اعتمد القرار التاليو: 
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 للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية من) 4 (المادة من) ج (5 للبند وفقاً التنفيذي، المجلس أقر”

 التجديد مساهمات من المائة في 35 نسبة سحب للصندوق، المالية اللوائح من الخامسة والمادة الزراعية،

 الدول مع المبرمة تفاقياتاال عليه تنص حسبما أو ،2011 أيار/مايو في وذلك الصندوق، لموارد الثامن

ويفوض المجلس التنفيذي رئيس  .2011 لعام والمنح القروض مصروفات لتغطية المختلفة، األعضاء

  “.الصندوق بالعمل وفقاً لهذا القرار

 2010 األول كانون/ديسمبر 31 حتى للصندوق الموحدة المالية القوائم  )و (

، 2010كـانون األول    / ديـسمبر  31لموحدة للـصندوق حتـى      نظر المجلس التنفيذي في القوائم المالية ا       - 93

، EB 2011/102/R.42الوثيقـة   (باإلضافة إلى التصويب الخاص بها وتقرير المراجع الخـارجي بـشأنها            

ــال EB 2011/102/R.42/Add.1و EB 2011/102/R.42/Corr.1و ــصبح تـــ ــتعدل لتـــ ي ســـ

EB 2011/102/R.42/Rev.1 (التالي القرار واعتمد: 

 التنفيذي المجلس نظر الزراعية، للتنمية الدولي للصندوق المالية اللوائح من 12 المادة من 6 ندللب وفقا”

 الخارجي المراجع تقرير وفي 2010 األول كانون/ديسمبر 31 حتى للصندوق الموحدة المالية القوائم في

 شباط/فبراير في حافظينالم لمجلس والثالثين الخامسة الدورة إلى الوثائق هذه تقديم على ووافق بشأنها،

 .“إلقرارها  2012

 )األعمال جدول من 21 البند (أخرى مسائل  -راء 

 األوبـك  وصـندوق  الـصندوق  بين المشتركة العمليات وتوجيه التعاون لتعزيز إطارية اتفاقية )أ (

 الدولية للتنمية

ت المشتركة بـين الـصندوق      نظر المجلس التنفيذي في االتفاقية اإلطارية لتعزيز التعاون وتوجيه العمليا          - 94

 بعـد  ،ووافق المجلس. )EB 2011/102/R.44(الدولي للتنمية الزراعية وصندوق األوبك للتنمية الدولية 

حصوله من إدارة الصندوق على المزيد من اإليضاحات المتعلقة تحديداً بالشراكة التاريخية مع صـندوق               

دارية، على أحكام االتفاقية اإلطاريـة التـي أبرمهـا          األوبك للتنمية الدولية واسترداد تكاليف األعباء اإل      

كـانون األول   / ديـسمبر  3الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع صندوق األوبك للتنمية الدولية بتـاريخ            

2010. 

 التنفيذي للمجلس المائة بعد الواحدة الدورة جلسات محاضر )ب(

 علـى  ووافـق عد المائة للمجلـس التنفيـذي       نظر المجلس التنفيذي في محاضر جلسات الدورة الواحدة ب         - 95

 المجلـس  فـي  األعـضاء  الدول ممثلي بعض بناء على طلب   المحاضر هذه على أدخلت التي التعديالت

  .EB 2011/102/R.45 الوثيقة فيوحسب ما هو مبين 
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 بهـدف الـسماح     109وبناء على طلب ممثلة ألمانيا، فقد نظر المجلس في التعديل المقترح على الفقـرة                - 96

لدورة الواحدة بعد المائة    للمزيد من التحليل للتسجيل الحرفي للوقائع في الجلسة المغلقة التي عقدت أثناء ا            

 .، وتقرر بأن تتم إحالة هذا التعديل المقترح إلى الدورة الثالثة بعد المائة للمجلس إلعادة النظر فيهللمجلس

 ومسألة أعضاء هيئة    23ر فيما يتعلق بالفقرة     ريا إدخال تعديل على المحاض    ينيجإندونيسيا و وطلب ممثال    - 97

ريـا والمملكـة   ي ممـثال نيج   وذكر. بالتجديد التاسع لموارد الصندوق من القائمة جيم      المشاورات الخاصة   

  المتحدة المجلس باالتفاق الذي تم التوصل إليه بين القوائم خالل المفاوضات الجانبية والذي ينص علـى               

وذُكر المجلس بأن محاضر جلسات المجلـس التنفيـذي تمثـل           . التفاق عليها التي تم ا  الزيادة  عدم تكرار   

 وتقرر بناء على    . في المحاضر الحرفية   المسجلةسجالً بالمداوالت وأنها تستند لذلك إلى مناقشات الدورة         

  .ذلك زيادة التحقق منها على أساس المحاضر الحرفية

ومثلمـا  . 109 و 23 باستثناء الفقرتين     الواحدة بعد المائة    للدورة اعتمد المجلس التنفيذي المحاضر المعدلة    و - 98

 استناداً إلى المحاضـر     23، تم االتفاق على التحقق من التغييرات المطلوبة في الفقرة           109في حالة الفقرة    

، وعرضها على المجلس للموافقة عليها فـي دورتـه          الحرفية لجلسات الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس      

 .لمائةالثالثة بعد ا

 التنمية لقانون الدولية والمنظمة الزراعية للتنمية الدولي الصندوق بين تعاون يةاتفاق  )ج(

 التعاون بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنظمة الدولية لقـانون           يةاتفاقنظر المجلس التنفيذي في      - 99

 بـشأن  ي أثارها المجلس التنفيذيومع األخذ بعين االعتبار المخاوف الت ،)EB 2011/102/R.46(التنمية 

، تقرر استمرار التعاون على     الهيكل المالي للمنظمة الدولية لقانون التنمية ومدى مالءمة خبرتها للصندوق         

األساس الحالي والعودة إلى المجلس مع اتفاقية مقترحة في غضون سنتين بعد تحديد القيمة المضافة لمثل                

  .هذه االتفاقية

 الصندوق رئيس سكن بشأن تحديث  )د (

 التقليص الكبيـر  استمع المجلس التنفيذي إلى تحديث شفهي عن سكن رئيس الصندوق سلط الضوء على               -100

 .بسكن الرئيسفي التكاليف السنوية ذات الصلة 

 الصندوق رئيس مخصصات للجنة األولى الدورة عن تحديث  )ـه (

ة مخصصات الرئيس الذي عرضته ممثلـة       أحاط المجلس علما بالتحديث الشفهي عن الدورة األولى للجن         -101

 .ألمانيا التي انتخبت رئيسة لهذه اللجنة
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 إلى المقدم الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة عن الصادر 2867 رقم بالحكم لطعنل تحديث  )و (

 الدولية العدل محكمة

مة اإلدارية لمنظمـة     الصادر عن المحك   2867نظر المجلس التنفيذي في التحديث عن الطعن بالحكم رقم           -102

ـ      )EB 2011/102/INF.5الوثيقة  (العمل الدولية المقدم إلى محكمة العدل الدولية          ة بناء على طلـب ممثل

 .فيه الواردة بالمعلومات علما وأحاط كندا،

  اختتام الدورة-شين 

ام بيانـات   وجه رئيس الصندوق شكره إلى الممثلين على الدورة المثمرة وسلَّط الضوء على نجاح استخد               -103

واستباقاً لمناقشة المنسقين واألصدقاء لمسألة الزيـارات       . القوائم كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة المجلس     

الميدانية، أكد الرئيس مجدداً أهمية أثر تلك الزيارات على عمل المجلس التنفيذي وشجع الممثلـين علـى              

 .االشتراك في زيارات فردية

، ممثلة ألمانيا في المجلس التنفيـذي منـذ   Heike Kuhnإلى كل من السيدة داع وووجه المجلس كلمات  -104

تمـوز  /، ممثل اليابان في المجلس التنفيذي منذ يوليوKazumasa Shioya، والسيد 2007أيلول /سبتمبر

-Agnes van Ardenne؛ والسيدة 2009 والمحافظ المناوب في مجلس محافظي الصندوق منذ عام 2008

van der Hoeven، حتى 2002 المحافظ الممثل لهولندا في مجلس محافظي الصندوق في الفترة من عام 

 Kirstenوأشارت الـسيدة  . 2009كانون الثاني / هولندا في المجلس التنفيذي منذ ينايرة وممثل2009عام 

Bjøru              السيد ، الممثل المناوب للنرويج في المجلس التنفيذي، إلى مغادرتها الوشيكة وكذلك مغادرة سعادة

Arne B. Hønningstadالمجلس التنفيذي وانضم. ، ممثل مملكة النرويج في المجلس التنفيذي للصندوق 

 . في أعمال المجلسالقيمة  لهم جميعاً على مساهماتهمفي توجيه الشكر رئيس الصندوق إلى
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1   Pursuant to observer status as per Rules of Procedures of the Executive Board (rule 8, footnote 3). 
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 نية بعد المائة للمجلس التنفيذيقائمة بالوثائق المعروضة على الدورة الثا
 

  رمز الوثيقة
بند جدول 

 األعمال
 العنوان

EB 2011/102/R.1/Rev.2 2 جدول األعمال المؤقت 

EB 2011/101/R.1/Rev.2/Add.1 + Add.2 2 برنامج عمل الدورة  

EB 2011/102/R.2 3  2015-2011اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  

EB 2011/102/R.3 + C.R.P.21 + 
C.R.P.2/Add.11 

 سياسة الصندوق بشأن االنخراط مع البلدان المتوسطة الدخل  4

EB 2011/102/R.4/Rev.1 5(a)(i) تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السادسة والستين 

EB 2011/102/R.5 5(a)(ii) تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السابعة والستين 

EB 2011/102/R.6 5(a)(iii)  تقرير رئيس لجنة التقييم عن التقرير المرحلي لتنفيذ توصيات

 استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق

EB 2011/102/R.43 5(a)(iv) تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الخاصة السادسة 

EB 2011/102/R.7 + Corr.1 5(b) صندوقسياسة التقييم المعدلة في ال 

EB 2011/102/R.47 + C.R.P.31 5(c) اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي 

EB 2011/102/R.8/Rev.12 + Add.1 5(d)  التقييم المؤسسي الستراتيجية الصندوق في تنمية القطاع الخاص

 وإرساء الشراكات

EB 2011/102/R.9 6  سياسة الصندوق إلدارة البيئة والموارد الطبيعية 

EB 2011/102/R.10 + Add.1/Rev.11 + 
Add.21 + C.R.P.41 

 سياسة الصندوق واستراتيجيته للحضور القطري 7

EB 2011/102/R.11 8  سعر الفائدة المطبق –شروط اإلقراض وأوضاعه في الصندوق 

 على اليورو

EB 2011/102/R.12 9  اإلطار المعدل لتقارير رئيس الصندوق المعروضة على المجلس

 تنفيذي للموافقة على المشروعات والبرامج ال

EB 2011/102/R.13 10 القطرية االستراتيجية الفرص برنامج :الهند 

                                                      
1 Document provided in English only 
 
 
2 Revision pertains only to the English version 
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  رمز الوثيقة
بند جدول 

 األعمال
 العنوان

EB 2011/102/R.14 + Add.1 11 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 

EB 2011/102/R.15 + Add.1 + Sup.13 12(a) ب برنامج إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحا :سيراليون

 الحيازات الصغيرة

EB 2011/101/R.19 + Add.1 + Sup.13 12(b)(i) الحيازات أصحاب عيش بسبل النهوض مشروع :إندونيسيا 

 شرقي إندونيسيا في الصغيرة

EB 2011/102/R.20 + Add.1 12(b)(ii) الصندوق رئيس مذكرة :الشعبية الديمقراطية الو جمهورية – 

 تمويل – أتابيو محافظة في فيةالري المعيشة سبل تحسين برنامج

 تكميلي

EB 2011/102/R.21 + Add.1 + Sup.13 12(b)(iii) واألسواق المراعي إدارة تنمية مشروع :منغوليا 

EB 2011/102/R.22 + Add.1 + Sup.13 12(b)(iv) السبيال -  غوادار في العيش سبل دعم مشروع :باكستان 

EB 2011/102/R.23 12(b)(v) والمراعي الحيوانية الثروة تنمية مشروع :طاجيكستان 

EB 2011/102/R.24 12(c) في الريفية االقتصادية التنمية مشروع :الدومينيكية الجمهورية 
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  جدول األعمال 

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

  .د من التدابير لزيادة فعالية المجلس تنفيذ عد–

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 ُيرسل هذا الطلب كتابةً إلى سكرتير الصندوق قبل 

  .اد تلك الدورةثالثة أسابيع من انعق

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

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

  .ت قبل أسبوعين من انعقادها شبكة اإلنترنموقع الصندوق علىوسينشر 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 ل من النظام الداخلي 6المادة ن أن يحيطوا علماً بويرجى من السادة الممثلي

  :الوثائق

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

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

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

  الدورة افتتاح -1

 ]للموافقة[ األعمال جدول اعتماد -2

 ]للموافقة[ 2015-2011  للفترةللصندوق االستراتيجي اإلطار -3

 ]للموافقة[ مع البلدان المتوسطة الدخلالصندوق نخراط ا -4

 التقييم -5

 ]لالستعراض[ التقييم لجنة رئيس تقارير  )أ (

 الستينو  السادسةدورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير )1(

 الستينالسابعة و دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير )2(

 لمكتب األقران استعراض توصيات لتنفيذ المرحلي التقرير عن التقييم لجنة رئيس تقرير )3(

 الصندوق في يمالتقي ووظيفة التقييم

 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الخاصة السادسة )4(

 ]للموافقة[ سياسة التقييم المعدلة في الصندوق  )ب (

 ]للموافقة [اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي  )ج (

 ]لالستعراض[ الشراكات وإرساء الخاص القطاع تنمية في الصندوق الستراتيجية المؤسسي التقييم  )د (

 ]للموافقة[إلدارة البيئة والموارد الطبيعية سياسة الصندوق  -6

 ]للموافقة[سياسة الصندوق واستراتيجيته للحضور القطري  -7

 ]للموافقة[ سعر الفائدة المطبق على اليورو –شروط اإلقراض وأوضاعه في الصندوق  -8

 ]للموافقة[البرامج /اقتراحات المشروعات لوثائق معدلة صيغة -9

 ]لالستعراض[ الهند :ريةالقط االستراتيجية الفرص برنامج - 10

 ]للموافقة[ االلتزامات لعقد المتاحة الموارد - 11

 ]للموافقة[ فيها للنظر التنفيذي المجلس على المعروضة البرامج/المشروعات اقتراحات - 12

 والوسطى الغربية أفريقيا  )أ (

 إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامج  :سيراليون
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 ادياله والمحيط آسيا  )ب (

 شرقي إندونيسيا  في الصغيرة الحيازات أصحاب عيش سبلالنهوض ب مشروع :إندونيسيا )1(

برنامج تحسين سبل المعيشة : مذكرة رئيس الصندوق: جمهورية الو الديمقراطية الشعبية )2(

  تمويل تكميلي–الريفية في محافظة أتابيو 

 مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق: منغوليا )3(

 السبيال-غوادار في العيش سبل دعم مشروع :باكستان )4(

 والمراعي الحيوانية الثروة تنمية مشروع :طاجيكستان )5(

 والكاريبي الالتينية أمريكا  )ج (

 مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقية: الجمهورية الدومينيكية
 أفريقيا وشمال األدنى الشرق  )د (

 كاملةالمت الريفية التنمية مشروع :أذربيجان 
 ]للعلم[ في الصندوق المنح تمويل سياسة - 13

 خطة العمل االستراتيجية المؤسسية لتمويل المنح   )أ (

 اإلجراءات الخاصة بتمويل المنح   )ب (

 ]للعلم[المبادئ التوجيهية للصندوق لإلنعاش المبكر من الكوارث  - 14

-2011 المدة قضاءان إجراء بموجب عليها والموافق المقترحةتلك  فيها بما المزمعة، المشروعات أنشطة - 15

 ]للعلم[ 2012

 ]للعلم[تقرير عن الدورة األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق  - 16

 ]للعلم[ 2013-2011خطة الصندوق متوسطة األجل للفترة  - 17

 ]للعلم[التقرير السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق  - 18

 ]للعلم[ التغيير واإلصالحتحديث عن تنفيذ جدول أعمال  - 19

 المالية المسائل - 20

 ]لالستعراض[ عشر بعد المائةالثامن تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها   )أ (

 ]للعلم[التغييرات التكتيكية في حافظة استثمارات الصندوق  )1(
 ]للعلم [مضامين سلطة االلتزام بالموارد مقدما على تجديدات الموارد في المستقبل )2(
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 ]للعلم[ الصندوق لموارد الثامن التجديد  الدول األعضاء فيمساهمات وضع عن تقرير  )ب (

 ]للعلم[ الصندوق استثمارات حافظة  )ج (

 2010 لعام الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير )1(

  2011في الفصل األول من عام  الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير )2(

 ]علملل[ خدمتها ورسوم وفوائدها القروض أصول سداد مدفوعات  )د (

 خدمتها ورسوم وفوائدها القروض أصول سداد مدفوعات من المتأخرات وضع عن تقرير )1(

 تنفيذ نتيجة الخدمة رسوم وصافي القروض أصل من عنها المتنازل المدفوعات تقديرات )2(

 الديون تحمل على القدرة إطار

 ]فقةللموا[ 2011 للعام األعضاء الدول مساهمات من والثالثين الثاني السحب احتياجات  )ه (

 ]للموافقة[ 2010 كانون األول/ ديسمبر31حتى  للصندوق الموحدة المالية القوائم  )و (

 مسائل أخرى - 21

 لتعزيز التعاون وتوجيه العمليات المشتركة بين الصندوق وصندوق األوبك للتنمية ة إطارييةاتفاق  )أ (

 ]للموافقة[ الدولية

 ]وافقةللم [محاضر جلسات الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي  )ب (

 ]للموافقة[اتفاقية تعاون بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنظمة الدولية لقانون التنمية   )ج (

 ]للعلم[ تحديث بشأن سكن رئيس الصندوق  )د (

 ]للعلم[ تحديث عن الدورة األولى للجنة مخصصات رئيس الصندوق  )ه (

لعمل الدولية المقدم إلى  الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة ا2867لطعن بالحكم رقم لتحديث   )و (

 ]للعلم[محكمة العدل الدولية 

 
  


