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 بعد المائة للمجلس التنفيذيالثالثة محاضر جلسات الدورة 

  مقدمة–أوالً 

وترد . 2011أيلول /سبتمبر 15-14لمجلس التنفيذي في روما في الفترة لبعد المائة الثالثة عقدت الدورة -1

 . في الدورة في الملحق األول بهذه المحاضربالمندوبين المشاركينقائمة 

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

 )من جدول األعمال 1البند  ( افتتاح الدورة–ثانياً 

 .بعد المائة للمجلس التنفيذيالثالثة ئيس الصندوق السيد كانايو نوانزي الدورة افتتح ر-3

ورحب رئيس الصندوق بالممثلين المعتمدين حديثا في المجلس التنفيذي، وهم ممثلو الجزائر، وإيطاليا، -4

صول واليابان، والمكسيك، وهولندا، وكذلك الممثلون الذين يحضرون االجتماعات ألول مرة في انتظار و

 . سبانياإأوراق اعتمادهم، وهم ممثلو فرنسا، وألمانيا، والنرويج، و

وقام رئيس الصندوق بعد عرض لمحة عامة عن جدول أعمال المجلس التنفيذي بتقديم إحاطة إلى -5

وأبلغ الرئيس . المجلس عن آخر تطورات المجاعة المتصاعدة وأزمة الغذاء في منطقة القرن األفريقي

لمهم للصندوق في المنطقة، بما في ذلك دوره في تعبئة أموال متممة لتمويل المشروعات المجلس بالدور ا

 .المتوسطة والطويلة األجل في الصومال

وأبلغ المجلس في إحاطة عن آخر التطورات على الساحة العالمية بالدور المتنامي للصندوق وحضوره -6

لمنتدى االقتصادي العالمي اإلقليمي في جنوب البارز في األحداث الدولية، من قبيل مجموعة العشرين وا

وأبلغ الرئيس المجلس أيضا بالجهود الثنائية العديدة التي يباشرها بنفسه مع اإلدارة العليا . أفريقيا

 التوسع الجاري في نجازات المؤسسية التي تحققت مسلطا الضوء علىوركز الرئيس على اإل. للصندوق

 .ة التمويل المشتركبرنامج عمل الصندوق وارتفاع نسب

. وتم إبالغ المجلس أيضا بالتقدم المشجع الذي أحرز في المناقشات مع األعضاء الجدد في الصندوق-7

وعرض الرئيس على المجلس التنفيذي لمحة عامة عن اإلصالح الجاري من أجل زيادة كفاءة الصندوق 

جعة وظائف موظفي الصندوق وقدمت في هذا السياق معلومات عن العملية الجارية لمرا. وفعاليته

 .في الصندوقاألخرى والحالة المتعلقة بتعيين كبار المديرين في المناصب الرئيسية 

وأخيرا عرض رئيس الصندوق على المجلس التنفيذي ملخصاً تناول فيه مداوالت هيئة المشاورات -8

وأبلغ المجلس أيضا . الخاصة بتجديد الموارد التي تمضي بخطى إيجابية تحت رئاسة الرئيس الخارجي

   .بالدعم المتزايد من الدول األعضاء في القائمة جيم التي قامت فيها ثالثة بلدان فعليا بزيادة التزاماتها
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  قرارات المجلس التنفيذي-ثالثاً 

 ) من جدول األعمال2البند ( اعتماد جدول األعمال -ألف 

 التي أدخلت EB 2011/103/R.1 في الوثيقة اعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال على النحو المقترح-9

ستعدل وتصدر باعتبارها (عليها تنقيحات إضافية لكي تعبر عن التعديالت التي وافق عليها المجلس 

؛ كما أحاط المجلس علماً ببرنامج عمل الدورة على النحو المبين في )EB 2011/103/R.1/Rev.1الوثيقة 

 .EB 2011/103/R.1/Add.1/Rev.1الوثيقة 

 :وشملت التعديالت ما يلي-10

 :إضافة ما يلي

خطة عمل بهدف تعزيز نظام التقييم الذاتي في إطار البند الخاص بالتقييم، بناء على طلب منسق   )أ (

 القائمة ألف؛
 الوقود محاصيل تنمية المنحة المقدمة إلى المركز العالمي للحراجة الزراعية من أجل برنامج  )ب (

 الجماعة االستشارية ا تساندهةكز دوليااإلقليمية إلى مر/منح العالميةبموجب نافذة ال البديلة الحيوي

  طلب ممثل جمهورية فنزويال البوليفارية؛، بناء على للبحوث الزراعية الدولية

، في الصندوق لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في المحافظين لمجلس ممثل بند يتصل بانتخاب  )ج (

 البند الخاص بالمسائل األخرى؛إطار 
 :سحب ما يلي

 المشروع الوطني للزراعة في إريتريا؛  )أ (
غير أن نائب الرئيس المساعد . برنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية في مدغشقر  )ب (

لشؤون البرامج سيحيط المجلس التنفيذي علماً بالوضع في البلد في إطار بند جدول األعمال 

 .وضة على المجلس التنفيذي للنظر فيهاالبرامج المعر/اقتراحات المشروعاتالمتصل ب

 إلى المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض -باء 

 واالستعراض ،2012 لعام للصندوق والرأسمالية اإلدارية نيوالميزانيت النتائج،

 لعام وميزانيته النتائج إلى المستندالمستقل  التقييم مكتب عمل لبرنامج المسبق

 ) من جدول األعمال3البند ( 2014- 2013  للفترة اإلشارية وخطته 2012

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى استعرض المجلس التنفيذي وثيقة -11

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل 2012النتائج، والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام 

 2014-2013، وخطته اإلشارية للفترة 2012  المستند إلى النتائج وميزانيته لعام المستقلمكتب التقييم

 .)EB 2011/103/R.2 + Corr.1(والتصويب الخاص بها 

وأحاط المجلس التنفيذي علماً بالموجزين اللذين قدمهما رئيس لجنة مراجعة الحسابات ورئيس لجنة التقييم -12

وحظي المستوى المقترح لبرنامج العمل . اض المسبق رفيع المستوىاللذين كانا قد نظرا في االستعر
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 مليون دوالر أمريكي، والتي تمثل نمواً 144 مليار دوالر أمريكي والميزانية اإلدارية البالغة 1.2البالغ 

وفي معرض اإلشارة إلى االستثمار المهم الذي تمثله المنح المقدمة من . صفرياً، بدعم واسع النطاق

 لتمويل البحوث وإدارة المعرفة وبناء القدرات شجع المجلس جهود الحد من تكاليف المعامالت الصندوق

وفيما يتصل باالعتماد البالغ . ذات الصلة من خالل زيادة ترشيد ودمج ذلك في برامج الصندوق القطرية

الح، ارتأى بعض  مليون دوالر أمريكي المقترح كميزانية منفصلة لتنفيذ جدول أعمال التغيير واإلص1.5

الممثلين أنه ينبغي إدراجه أيضاً في حافظة الميزانية اإلدارية بدال من إدراجه كبند منفصل، مشيرين مع 

كانون األول، وسيولى /ذلك إلى أن مقترحا أكثر تماسكاً سوف يقدم إلى المجلس في دورته في ديسمبر

 التغيير واإلصالح، والحظت إدارة لجدول أعماوجرى التأكيد على أهمية . فيها االعتبار الواجب

الصندوق وجود اعتراف من أعضاء المجلس بأهمية استمرار الصندوق في التركيز على المساواة بين 

 .الجنسين وتغير المناخ والقطاع الخاص

أنشطة تجهيز واستجابةً لطلبات االستيضاح المتصلة بالتصنيف المنفصل المحتمل لجزء من مكون -13

 من الميزانية اإلدارية، أحاطت إدارة الصندوق المجلس علماً بأنه ستجري  وتنفيذهاالبرامج القطرية

مواصلة العمل على هذا االقتراح وتقديمه في المستقبل، رهناً بنواتج المناقشات الدائرة حول التجديد 

 .التاسع لموارد الصندوق

ين بإعداد وثيقة ذات صلة ونوقش أيضاً تركيز الصندوق المستمر على الكفاءة، مع ترحيب الممثل-14

واستجابة للمخاوف التي . بالموضوع لتقديمها إلى الدورة القادمة لهيئة المشاورات الخاصة بتجديد الموارد

لممثلين أن االنخفاض الحقيقي في أكدت إدارة الصندوق ليرت بشأن استدامة التخفيضات المقترحة، ثأ

وأعرب األعضاء، في هذا الشأن، عن . مج العملالموارد اإلدارية سيستمر في دعم زيادة في برنا

تقديرهم لما يبذله الصندوق من جهود للمشاركة في التضحيات التي تقدمها دوله األعضاء في ظل المناخ 

غير أن بعض الممثلين دعوا الصندوق، في إشارة إلى دواعي القلق المتصلة بجملة أمور . المالي الحالي

 في المائة، إلى أن يبحث إمكانية إجراء المزيد من 2.6ين بنسبة من بينها زيادة مرتبات الموظف

 .التخفيضات

ه، المستند إلى النتائج وميزانيتوفيما يتصل باالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل -15

ها ورداً على استفسارات طلب. مساندته لبرنامج العمل والميزانية اإلدارية الداعمة لهأعرب المجلس عن 

ممثلو المجلس التنفيذي، قُدمت إيضاحات بشأن االمتثال للقواعد واللوائح الخاصة بالموارد البشرية 

واإلدارة المالية، ومالك موظفي مكتب التقييم المستقل، وتقدير الحد األقصى الذي يطبقه المجلس التنفيذي 

 .على ميزانية المكتب

س بقيمة األخذ بنهج الميزنة المتعددة السنوات  رحب رئيس الصندوق باعتراف المجلوفي النهاية،-16

أعرب المجلس عن تطلعه إلى مواصلة مناقشة المقترح النهائي للميزانية وبرنامج العمل في أثناء و

كانون /االجتماعات المقبلة للجنة التقييم ولجنة مراجعة الحسابات، فضالً عن دورة المجلس في ديسمبر

 .األول
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  )من جدول األعمال 4البند ( التقييم -جيم 

 التقييم لجنة رئيس تقارير  )أ(

 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والستين )1(

تقرير رئيس لجنة التقييم عن التقرير المرحلي عن خطة عمل تنفيذ نتائج وتوصيات استعراض  )2(

 األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق

 البرازيل إلى القطرية يارةالز عن التقييم لجنة رئيس تقرير )3(

) EB 2011/103/R.3(استعرض المجلس التنفيذي تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والستين -17

التقرير المرحلي لتنفيذ توصيات استعراض األقران لمكتب باإلضافة إلى تقرير رئيس لجنة التقييم عن 

 الزيارةتقرير رئيس لجنة التقييم عن ، و)EB 2011/103/R.4 (التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق

 .)EB 2011/103/R.5(البرازيل  إلى القطرية

وأحاط المجلس التنفيذي علماً بالمعلومات الواردة في هذه التقارير، ورحب بالتعليقات اإليجابية التي أدلى -18

فادة اإليجابية عن ورحب المجلس، في هذا الشأن، باإل. بها ممثل البرازيل بشأن عمل الصندوق في بلده

 .زيارة اللجنة إلى البرازيل، التي قدمها ممثل كندا

وكما اقترح األعضاء في القائمة ألف، وبموافقة المجلس التنفيذي، عين الرئيس النرويج عضواً في لجنة -19

 .التقييم لتحل محل هولندا في الفترة المتبقية من واليتها في تشكيل اللجنة الحالي

   تعزيز نظام التقييم الذاتيخطة عمل بهدف  )ب(

وفقا لما طلبه منسق القائمة ألف، اتجه المجلس التنفيذي إلى تنفيذ خطة العمل بهدف تعزيز نظام التقييم -20

التي تشكل خطة عمل محددة التكاليف لتوزيع التمويل ووقت الموظفين من ) EB 2011/103/R.6(الذاتي 

، وذلك بصفة رئيسية من أجل تحسين إدارة المعرفة وجودة الموارد القائمة لتعزيز نظام التقييم الذاتي

 .عملية إعداد تقارير إنجاز المشروعات واستخدامها

واعترافاً بما يستلزمه هذا . ورحب المجلس بخطة العمل وبالقرارات المتخذة لتعزيز نظام التقييم الذاتي-21

على  قيمته مشجعين الصندوق النوع من االستثمار من مقايضات في بنود الميزانية، أكد الممثلون

على أن يصبح رائداً في مجال التقييم الذاتي وقياس  االستفادة من نظامه السليم في إدارة النتائج واألثر

وفي هذا الصدد شجعت القائمة ألف االستثمار في الرصد والتقييم في تصميم . األثر والتعلم من النتائج

ثر عند إنجاز المشروعات، واستخدام المجموعات المتخذة المشروعات وتنفيذها وأكدت أهمية مسوح األ

.  األفضل للمعرفة المكتسبة بشأن األثرماالستخدامن أجل زيادة دقة قياس األثر وضمان  أساساً للمقارنة

 الموارد المالية والبشرية المخصصة للتقييمات على مستوى النواتج وشجع بعض األعضاء مواصلة تحديد

ورحب المجلس بالشراكات المزمع عقدها . مات على المشروعات بعملية صنع القرارمن أجل ربط التقيي

وطلب تجسيد ذلك االلتزام  مع مؤسسات التعليم العالي من أجل تحسين معالجة البيانات المتاحة وعرضها

وأكد الممثلون في هذا الشأن أهمية تقديم الموجزات وقيمتها . بالشراكات بوضوح أكبر في خطة العمل
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فيما يتصل باإلبالغ عن النتائج، فضالً عن إبراز الطلب المستمر على زيادة الوصول إلى المعلومات 

 .وفي الختام، أحاط المجلس علماً بالمعلومات المقدمة. المتاحة

اإلدارة  وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس  تقرير–دال 

 ) من جدول األعمال5البند (

اإلدارة، بما  وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقريرلس التنفيذي استعرض المج-22

 في ذلك تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق عليه، مقترناً بالضميمة الخاصة به 

)EB 2011/103/R.7 + Add.1.( 

 والستين، مرحباً بتعليقات إلى استعراض لجنة التقييم لهذه الوثيقة في دورتها الثامنةالمجلس وأشار -23

. وأكد بعض الممثلين أهمية التسيير، بالنظر إلى ما يربطه بالحد من الفقر من صالت قوية. اللجنة

 واإلفادة عنها، وهي المعايير تقييم المساواة بين الجنسينوجرى التعبير عن التقدير إلدراج تغطية لمعايير 

ة في سبيل إعداد توصيات محددة خاصة بالمساواة بين  كخطوة مهم2011التي بدأ العمل بها في عام 

وقدمت أيضا معلومات عن األسباب التي أدت إلى تحسين استجابة الحكومات . الجنسين في التقييمات

 .للتوصيات

وفيما يتعلق بقلق اللجنة إزاء الشراكة بين الصندوق ومصرف التنمية األفريقي، عرض المجلس مساندته -24

ا تبذله من جهود لمواصلة تعزيز استراتيجية تعاونه الحالية بغية ضمان كفاءة إلدارة الصندوق فيم

 .التعاون وجني الحد األقصى من الفوائد من هذه الشراكة

 ) من جدول األعمال6البند (سياسة الحضور القطري في الصندوق   تحديث-هاء 

رنة بالتصويب الخاص بها نظر المجلس التنفيذي في تحديث سياسة الحضور القطري في الصندوق مقت-25

 :ووافق المجلس بالتحديد على ما يلي. واعتمدها) EB 2011/103/R.8+Corr.1 الوثيقة(

  من الوثيقة؛6الفقرة القطرية الواردة في المعايير المحدثة لفتح المكاتب   )أ (

  من الوثيقة؛16–15ن يالفقرتالقطرية الواردة في معايير اختيار النماذج المختلفة للمكاتب   )ب (

 . من الوثيقة21–18الفقرات الواردة في استراتيجية الخروج للمكاتب القُطْرية   )ج (

وهكذا، أحاطت . وجرى االعتراف بالصلة القوية بين الحضور القطري وتحسن أداء الحافظة القطرية-26

إدارة الصندوق علماً بتوصية المجلس التنفيذي بإدراج أداء البرنامج القطري كمعيار إضافي عند النظر 

 . فتح مكاتب قطرية واختيار نموذج المكتب القطري المناسبفي

 األهمية التي توليها لقياس القدرة المؤسسية المنخفضة في ، في بيان مشترك،وأكدت دول القائمة ألف-27

معايير االختيار، وأعربت عن أسفها لكون البديل الوحيد، على ما يبدو، هو استخدام الدرجة المتحصل 

 التي تجريها المؤسسة الدولية للتنمية كمؤشر غير لسياسات والمؤسسات القطريةتقديرات اعليها من 

ورحبت إدارة الصندوق باالقتراح المقدم من القائمة ألف بإجراء استعراض . مباشر للهشاشة القطرية

 البلدان التي لديها مكاتب قطرية قائمة في للدرجات التي تحصل عليها بمرور الوقت  ومنهجيمنتظم
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كما أنه ال بد من وضع .  معايير االختيار المتفق عليها لتحديد البلدان التي قد تكون مكاتبها مغلقةمقابل

وجرى إيضاح أن إدارة . في االعتبار) المالية منها وغير المالية(تكاليف إغالق المكاتب القطرية 

تحقق مما إذا كان ينبغي الصندوق ستقدر فوائد المحور اإلقليمي التجريبي الذي أنشئ في نيروبي بغية ال

 .فتح محاور إضافية أم ال، وسوف تفيد المجلس عن النتائج

اللتين وافق  القطري للحضور وبناء على هذه الموافقة، سيجري تعديل سياسة الصندوق واستراتيجيته-28

 . تبعاً لذلك)EB 2011/102/R.10/Rev.1(عليهما المجلس التنفيذي في دورته الثانية بعد المائة 

وجرى . ى النظر في الوثيقة، أحاط المجلس علماً أيضاً بقضايا التنفيذ المعروضة في الملحق الثالثولد-29

التأكيد على أهمية التشجيع على إجراء إصالحات قوية للموارد البشرية، بما في ذلك إنشاء نظام للحوافز 

نتداب مديري البرامج اص بالتناوب على المكاتب القطرية، وسلط بعض الممثلين الضوء على أهمية اخ

 ودعا بعض األعضاء إلى اتباع نهج متوازن تجاه تفويض المكاتب القطرية .الخارجالقطرية للعمل في 

بالسلطة بغية مراعاة ضرورة تبسيطها، وتحاشي االزدواجية مع المقر الرئيسي، وضمان التخفيف من 

 أهمية تنفيذ سياسة الحضور القطري ى علوشددت القائمة ألف أيضا في هذا الصدد .المخاطر االئتمانية

 .للصندوق بما يتفق مع جهود التنسيق على نطاق أوسع في األمم المتحدة، مثل مبادرة توحيد األداء

  ) من جدول األعمال7البند ( برامج الفرص االستراتيجية القطرية -واو 

  ، والصين)EB 2011/103/R.9(استعرض المجلس برامج الفرص االستراتيجية القطرية لبنن -30

) EB 2011/103/R.10( وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،)EB 2011/103/R.11( وليبريا ،  

)EB 2011/103/R.12( وموزامبيق ،)EB 2011/103/R.13( وزامبيا ،)EB 2011/103/R.14.( 

 التي )EB 2011/103/R.9(برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لبنن  وثيقة وأثنى المجلس على جودة-31

والحظ المجلس أيضا العملية التشاورية التي . تنسجم تماماً مع السياسات الوطنية والقطاعية لحكومة بنن

وأشار ممثلون إلى عدم وجود حضور قطري في بنن معربين عن . أجريت من أجل إصدار تلك الوثيقة

 القضايا المواضيعية قلقهم إزاء مشاركة الصندوق في حوار السياسات على نطاق واسع، وتحديداً في

وأثيرت مخاوف أخرى بشأن النهج الذي سيسير عليه الصندوق في . المتصلة بالزراعة والقطاع الخاص

وعولجت المسائل . أثناء تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية في ظل تعدد الوزارات المعنية

 بدور نية، ال سيما المسائل المتعلقةالمثيرة للقلق وستقدم إيضاحات ثنائية أخرى بشأن المسائل التق

 .الصندوق في أحد مصارف التنمية الريفية

، أشاد المجلس بالتوافق الكبير )EB 2011/103/R.10(وفيما يتعلق ببرنامج الفرص االستراتيجية للصين -32

والحد من بين برنامج الفرص االستراتيجية المستند إلى النتائج واستراتيجيات الصين بشأن التنمية الريفية 

 ورحب المجلس .الفقر التي أسفرت عن ملكية قطرية قوية الستراتيجية الصندوق القطرية المقترحة

الذي يهدف إلى  الجنوب بلدانعلى التعاون بين بتركيز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية تحديداً 

ي البرنامج القطري وحده، بل تبادل المعرفة الموجهة على نطاق أوسع للتنمية الزراعية والريفية، ليس ف

وأعرب الممثلون كذلك عن ترحيبهم بالدور القوي المتواصل الذي . وكذلك بين الصين والبلدان األخرى
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يقوم به الصندوق في البلدان المتوسطة الدخل، مثل الصين، نظرا لما يعود به من فوائد على كل 

  . األطراف

الستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وأعرب المجلس بعد النظر في برنامج الفرص ا-33

)EB 2011/103/R.11 (وطلب بعض الممثلين إيضاحات . عن تأييده الكامل لألهداف االستراتيجية الثالثة

مستوى الدعم المقدم إلى عملية تمليك األراضي ) 2( معنية بالسياسات؛ إنشاء مجموعة عمل) 1: (لما يلي

تضمين ) 4(التعاون في المستقبل مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في جنوب الو؛ فرص ) 3(الوطنية؛ 

تقرير برنامج الفرص االستراتيجية القطرية برنامج وكالة التنمية الفرنسية لتنمية أراضي المرتفعات 

رنامج العمل ب) 5( دورها في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالزراعة والموارد الطبيعية؛ الشمالية وكذلك

وقدمت إيضاحات وردود . والميزانية السنوية بما يتواءم مع عملية التخطيط التي تقوم بها الحكومة

  . وضع البرامج القطرية المقبلةدوسيجري األخذ بالتوصيات عن

، طُلبت إيضاحات )EB 2011/103/R.12(وفيما يتعلق ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لليبيريا -34

وجرى التوضيح بأن ذلك جار بالفعل . يقة تعميق التعاون مع اليابان والجهات المانحة األخرىبشأن طر

وأنه سيجري العمل على زيادة تعزيزه، بما في ذلك من خالل مجموعات المانحين الزراعيين داخل 

 .ليبيريا

 معرباً  )EB 2011/103/R.13(وتطرق المجلس إلى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لموزامبيق -35

لجودة الوثيقة وأهميتها في دعم االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، ال سيما خطة عمل الحد عن تقديره 

وقدمت مالحظات على بعض . وعمق عملية التشاور على المستوى القطري) 2015-2011(من الفقر 

دي األسماك القائمة على المسائل التي شملت من بين جملة أمور أهمية تعزيز منظمات المزارعين وصيا

العضوية، ودمج الدروس المستخلصة من تقييم البرنامج القطري في برنامج الفرص االستراتيجية 

القطرية، ومدى كفاية الموارد البشرية في المكتب القطري لتنفيذ البرنامج المتصور، وأهمية تشجيع إقامة 

ردود بناء وقدمت . ية الريفية، وبخاصة الطرقشراكة مع مصرف التنمية األفريقي لتمويل البنية األساس

  .على ذلك

، أعرب بعض )EB 2011/103/R.14( الفرص االستراتيجية القطرية لزامبيا وفيما يتعلق ببرنامج-36

. األعضاء عن إدراكهم للمشاركة الواسعة من أصحاب المصلحة داخل زامبيا في وضع هذا البرنامج

جرى التوضيح يسية المتعلقة بدعم إنتاج وأسواق الذرة في زامبيا وفي سياق توضيح مسألة السياسات الرئ

الزراعي  المجال في المتعاونين الشركاء فريقالصندوق يشترك في حوار السياسات الدائر بين بأن 

وأشار .  وتسويق محاصيل غذائية ونقدية أخرى غير الذرةإنتاج، وأنه يدعم تنويع وحكومة زامبيا

فون بأولوية تعزيز القطاع الخاص، وتم تأكيد قيام الصندوق بتحديد المجاالت التي األعضاء إلى أنهم يعتر

يمكن فيها للقطاع الخاص ومنظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية تحسين الخدمة المقدمة إلى 

سكان الريف، وتجريب نهج جديدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحد من المخاطر التي 

عرض لها القطاع الخاص وتقليص تكاليف المعامالت التي يتكبدها، وتحديد أدوار جديدة للحكومة، يت

وجرى التوضيح بأن الهدف من برنامج الفرص االستراتيجية . وتعزيز قدرتها على أداء تلك األدوار

من دود القطرية هو تشجيع وضع برنامج قطري يتسم بقدر أكبر من االتساق استنادا إلى العدد المح
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المترابطة وأنه يرمي أيضا إلى بناء عالقات تآزر في البرنامج من أجل تحسين المجاالت المواضيعية 

وسلط األعضاء الضوء على أهمية العمل من خالل منظمات سكان الريف . إدارته وتعزيز أثره اإلنمائي

فض فيها الكثافة السكانية، تنخكوسيلة للوصول إلى أعداد كبيرة من األشخاص في المناطق الريفية التي 

 .وأكدوا أن ذلك ال يحول دون مشاركة النساء في أنشطة البرنامج

 ) من جدول األعمال8البند (االلتزامات  لعقد المتاحة  الموارد-زاي 

 EB 2011/103/R.15(نظر المجلس التنفيذي في وثيقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات مقترنة بضميمتها -37

+ Add.1 .(2، البند 7ستناداً إلى المادة وا)من اتفاقية إنشاء الصندوق، وبعد مالحظة أن تقديرات ) ب

مليون  263.7تبلغ  2011آب /أغسطس 31كانون الثاني إلى / يناير1صافي التدفقات العائدة للفترة من 

س وافق مليون دوالر أمريكي وأن المجل 570.2دوالر أمريكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 

مليون دوالر أمريكي في دورة المجلس التنفيذي في  40.7تبلغ  سلطة التزام بالموارد مقدماًعلى استخدام 

مليون  265.8  فقد وافق على استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً بمقدار،2011أيار /مايو

م بالموارد مقدماً على النحو الوارد في وباعتماد التوصية المتصلة باستخدام سلطة االلتزا .دوالر أمريكي

، أذن المجلس التنفيذي للرئيس بعقد اتفاقيات القروض والمنح التي EB 2011/103/R.15ضميمة الوثيقة 

، وتلك التي ستتم الموافقة عليها 2011أيلول /وافق عليها المجلس في دورته الثالثة بعد المائة في سبتمبر

 .إجراء انقضاء المدةمن خالل 

ومع التسليم بأنه سيقدم استعراض لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً إلى الجلسة المقبلة لهيئة المشاورات -38

الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، طلب ممثل هولندا اإلحاطة علماً بمخاوف بلده من استخدام 

 .هذه السلطة

التنفيـذي للنظـر    البرامج المعروضة على المجلس     / اقتراحات المشروعات  -حاء  

  ) من جدول األعمال9البند (فيها 

أحاط المجلس علما بالتقرير الشفهي المقدم عن حالة نفاذ االقتراحات المعتمدة بالفعل للقروض في -39

 .الدورات السابقة للمجلس، والتي تُظهر تسارعاً للمراحل األولى من المشروعات

ولم تستوف حكومة األمر . السياسي في مدغشقروُأطلع المجلس التنفيذي على أحدث تطورات الوضع -40

للتعامل مع حكومات الخاصة بالصندوق المبادئ التوجيهية الواقع في البلد حالياً جميع المعايير المتصلة ب

 ولذلك فإن المجلس إذ يعرب عن أسفه لتأخر تنفيذ مشروع مفيد للسكان الريفيين، يعترف.  األمر الواقع

 من جدول أعماله كان متفقا مع المبادئ التوجيهية المذكورة، وبأن إدارة بأن قراره بسحب االقتراح

غير أنه لما كان شاغل المؤسسة هو أوال وأخيرا مساعدة . الصندوق ستواصل رصد الوضع عن كثب

السكان الريفيين الفقراء في التغلب على الفقر، فسوف تسعى إدارة الصندوق، بمجرد استيفاء الوضع في 

بطرق منها إمكانية التصويت (ع المعايير، إلى إعادة االقتراح إلى المجلس لكي ينظر فيه مدغشقر لجمي

فإن لم يحدث تغيير في الوضع الراهن، فسوف يبذَل كل جهد ممكن للتعرف على الشركاء ). بالمراسلة

 في اقتراح المناسبين اآلخرين الذين يمكن تقديم تمويل المنح إليهم استجابةً ألهداف استراتيجية معينة
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البرنامج، يستفيد منها مباشرة المستفيدون المستهدفون من الصندوق دون المرور بوكاالت التنفيذ 

 .الحكومية

 .البرامج التالية / المجلس التنفيذي في اقتراحات المشروعاتنظر-41

  أفريقيا الغربية والوسطى  ) أ(

   برنامج المشاريع الريفية:غانا) 1(

، واعتمد القرار .16EB 2011/103/Rالبرنامج المقترح الوارد في الوثيقة نظر المجلس التنفيذي في -42

 :التالي

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

)  وحدة حقوق سحب خاصة19 700 000( سحب خاصة  حقوق وحدةتسعة عشر مليوناً وسبعمائة ألف

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

  ."هذه الوثيقة

 الثانية المرحلة – وكاراكورو أفتوتجنوب  في الفقر من الحد مشروع :موريتانيا) 2(

، واعتمد القرار .17EB 2011/103/Rالوثيقة  المقترح الوارد في شروعالمنظر المجلس التنفيذي في -43

 :التالي

قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته  موريتانية الالجمهورية اإلسالميةأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

على أن )  مليون وحدة حقوق سحب خاصة5.6(وحدة حقوق سحب خاصة  مائة ألفخمسة ماليين وست

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

  .الوثيقة

منحة تعادل قيمتها خمسة ماليين  موريتانية الالجمهورية اإلسالميةأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

على أن تخضع ألية )  مليون وحدة حقوق سحب خاصة5.6(ئة ألف وحدة حقوق سحب خاصة وستما

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

 الريفية الفردية والمبادرات الزراعية التنمية دعم برنامج :السنغال) 3(

، واعتمد القرار .18EB 2011/103/Rقترح الوارد في الوثيقة نظر المجلس التنفيذي في البرنامج الم-44

 :التالي

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية السنغال قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته عشرين : قـرر"

، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 20  200 000(اصة مليونا ومائتي ألف وحدة حقوق سحب خ

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

  .الوثيقة
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أن يقدم حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي، من خالل  :قرر أيضا

قرضا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته سبعة ى جمهورية السنغال إلالصندوق بصفته وصياً عليه، 

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو )  يورو7 000 000( ماليين يورو 

 ".أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  والجنوبية الشرقية أفريقيا ) ب(

  الثانية المرحلة – الريفية يةالمال الوساطة برنامج :إثيوبيا) 1(

واتفاقية ، وضميمتها .20EB 2011/103/Rنظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة -45

 :، واعتمد القرار التاليالتمويل المتفاوض بشأنها

قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية  الصندوق إلى أن يقدم: قـرر"

 وحدة حقوق سحب 31 300 000(وحدة حقوق سحب خاصة  واحدا وثالثين مليونا وثالثمائة ألفقيمته 

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

  .اردة في هذه الوثيقةالو

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية منحة تعادل قيمتها واحدا : قرر أيضا

على ) وحدة حقوق سحب خاصة 31 300 000(وثالثين مليونا وثالثمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

 ".األحكام الواردة في هذه الوثيقةأن تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط و

  مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات:رواندا) 2(

، واعتمد القرار .22EB 2011/103/Rالمقترح الوارد في الوثيقة المشروع نظر المجلس التنفيذي في -46

 :التالي

أحد عشر  قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته جمهورية روانداأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

على أن )  وحدة حقوق سحب خاصة11 600 000 (خاصةوحدة حقوق سحب  مليونا وستمائة ألف

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

 منحة تعادل قيمتها أحد عشر مليونا وستمائة ألف جمهورية روانداأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضاً

على أن تخضع ألية شروط وأحكام )  وحدة حقوق سحب خاصة11 600 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

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

 الصغيرة الحيازات أصحاب بإنتاجية النهوض برنامج :زامبيا) 3(

واتفاقية ، وضميمتها .23EB 2011/103/Rنظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة -47

 :، واعتمد القرار التاليالتمويل المتفاوض بشأنها

خمسة عشر أن يقدم الصندوق إلى جمهورية زامبيا قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته : ررقـ"

) وحدة حقوق سحب خاصة 15 450 000(  وحدة حقوق سحب خاصة  وخمسين ألفةمليونا وأربعمائ



  EB/103 

11 

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

 ".ه الوثيقةهذ

  آسيا والمحيط الهادي) ج(

  هوار في األساسية والبنية العيش سبل تحسين مشروع :بنغالديش) 1(

ار ، واعتمد القر.24EB 2011/103/Rالمقترح الوارد في الوثيقة المشروع نظر المجلس التنفيذي في -48

 :التالي

قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته جمهورية بنغالديش الشعبية أن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

 وحدة حقوق 34 450 000(أربعة وثالثين مليوناً وأربعمائة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

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

  .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

منحة تعادل قيمتها ستمائة وثالثين ألف جمهورية بنغالديش الشعبية أن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط وأحكام )  وحدة حقوق سحب خاصة630 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

  .دة في هذه الوثيقةتكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الوار

أن يقدم حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي، من خالل : قرر أيضا

، إلى جمهورية بنغالديش الشعبية، قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته عليهالصندوق بصفته وصياً 

 على أن يخضع ألية شروط وأحكام )يورو 21 400 000(واحد وعشرين مليوناً وأربعمائة ألف يورو 

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

   أمريكا الالتينية والكاريبي)د(

   برنامج التنمية الريفية الشاملة:األرجنتين) 1(

، واعتمد القرار .25EB 2011/103/Rنظر المجلس التنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة -49

 :التالي

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية األرجنتين قرضا بشروط عادية تعادل قيمته أربعة ماليين : قـرر"

 على أن ،)وحدة حقوق سحب خاصة 4,950,000( وتسعمائة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

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

  .الوثيقة

حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي، من خالل أن يقدم : قرر أيضاً

وط عادية تعادل قيمته خمسة كوصي أو مدير لحساب األمانة، لجمهورية األرجنتين قرضا بشرالصندوق 

 على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى)  يورو35,700,000(وثالثين مليون وسبعمائة ألف يورو 

 ".تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة
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   لدعم األراضي الريفية (Buen Vivir) "بوين فيفير" برنامج :إكوادور) 2(

واتفاقية ، وضميمتها .27EB 2011/103/Rالتنفيذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة نظر المجلس -50

 :، واعتمد القرار التاليالتمويل المتفاوض بشأنها

عشرة ماليين وسبعمائة عادية تعادل قيمته أن يقدم الصندوق إلى جمهورية إكوادور قرضاً بشروط : قرر"

، على أن يخضع ألية ) مليون وحدة حقوق سحب خاصة10.75(وحدة حقوق سحب خاصة  وخمسين ألف

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

 الذي يعمل الغذائي األمن ألغراض المشترك لللتموي اإلسباني المرفق أمانة حسابأن يقدم : قـرر أيضاً

 10.7 عليه، إلى جمهورية إكوادور قرضاً بشروط عادية تعادل قيمته وصيامن خالل الصندوق بصفته 

، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون ) مليون دوالر أمريكي15بما يعادل (مليون يورو 

  ."دة في هذه الوثيقةمطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الوار

 المتصلة بمشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه الصندوق رئيس مذكرةكما نظر المجلس في -51

 تمديد الفترة المحددة للتوقيع على اتفاقية القرض، ووافق - في البرازيل ) Viva o Semi-Árido(القاحلة 

 للفترة المحددة لتوقيع اتفاقيتي القرض – 2012أيلول / سبتمبر15 حتى –على التمديد لمدة سنة واحدة 

 .والضمانات المعنيتين

واعتمد المجلس جميع اقتراحات المشروعات والبرامج ومذكرة الرئيس أيضاً، بصفته المجلس التنفيذي -52

للصندوق وبصفته مجلس أمناء حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي، 

 .حسب االقتضاء

وأشاد ممثلو المجلس بالمناقشة التي دارت حول اقتراحات المشروعات والبرامج، وناقشوا مسألة الوقت -53

واعترافاً بما لهذه البرامج من . المخصص في المجلس للنظر في برامج الفرص االستراتيجية القطرية

وشملت . زيد من العمقأهمية استراتيجية، اقترح الممثلون أن يواصل المجلس بحث إمكانية مناقشتها بم

. االقتراحات تقديم موجزات شفوية قصيرة عن طريق عروض تمهيدية تليها مناقشة لكل برنامج منها

وثمة اقتراح آخر يتمثل في زيادة سقف األهلية إلجراء انقضاء المدة من أجل إتاحة المزيد من الوقت 

 .واألصدقاء مناقشة هذه المسألةواتُّفق على أن يواصل منسقو القوائم . لمناقشات هذه البرامج

اإلقليمية إلى مركز دولي    /منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية       -طاء  

 من جدول   10البند  ( تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية       

 )األعمال

منحة تقرير الرئيس عن المجلس التنفيذي في بناء على طلب ممثلة جمهورية فنزويال البوليفارية، نظر  -54

اإلقليمية إلى مركز دولي تسانده الجماعة االستشارية للبحوث /مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية

 من المركز العالمي للحراجة الزراعية ووافق على منحة لدعم  (EB 2011/103/R.40)  الزراعية الدولية 

ولدى الموافقة على  . مليون دوالر أمريكي2.5لة بمبلغ أجل برنامج تطوير محاصيل الوقود الحيوي البدي

 :المنحة اعتمد المجلس التنفيذي القرار التالي
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 ال ة منح،البديلة الحيوي الوقود محاصيل تنمية جزئي لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل :قرر"

 للحراجة العالمي المركزإلى ) دوالر أمريكي 2 500 000(دوالر أمريكي مليونين وخمسمائة ألف تتجاوز 

شروط وأحكام تكون مطابقةً على نحو أربع سنوات على أن تخضع ألية  من أجل برنامج مدته الزراعية

 ".أساسي للشروط واألحكام المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

زراعية المتاحة وبناء على المخاوف التي أثارها ممثلون بشأن أثر هذا البحث على المحاصيل ال-55

وأسعارها، جرت طمأنة المجلس إلى أن البحث المقترح يتعلق بمحاصيل الوقود الحيوي غير الغذائية، 

وذكّرت إدارة الصندوق . مما يخفف الضغط الناشئ عن تحويل المحاصيل الغذائية إلى وقود حيوي

 األعضاء على التركيز على المجلس أيضا بأن الصندوق يشارك في هذا البحث استجابةً لتشجيع الدول

وأكدت اإلدارة للمجلس أن برنامج البحوث . البحوث والنشر، فضال عن البنية التحتية للبحوث ومعداتها

المقترح يتماشى مع الجهود التي يبذلها الصندوق لتشجيع النهج المستدامة بيئياً لتوفير الطاقة، مع تعزيز 

 .ن أصحاب الحيازات الصغيرةأنشطة العمالة وإدرار الدخل للمزارعين م

ولم توافق ممثلة جمهورية فنزويال البوليفارية على التمويل الذي اقترحه الصندوق لبحوث الوقود -56

الصندوق في هذا النوع من البحوث لعدة أسباب، منها ما الحيوي، حيث ذكرت أنه ال ينبغي أن يشارك 

 :يلي

مجاعة في منطقة القرن األفريقي يدعوان إلى انعدام األمن الغذائي حاليا على نطاق العالم وال  )أ (

التركيز على استخدام المحاصيل الغذائية إلنتاج الغذاء بدال من إنتاج الوقود الحيوي الذي يمكن 

 ؛أن يؤثر سلباً على ارتفاع أسعار األغذية
إنتاج الوقود الحيوي يتطلب رأس مال كبير واستثمارات هائلة ال يمكن لصغار المزارعين   )ب (

ل عليها، وبالتالي فإن فوائد ذلك ستجنيها الشركات الكبرى وليس المزارعون الريفيون الحصو

 ؛الفقراء
المزارعون الفقراء ال يحققون أي قيمة مضافة واضحة من إنتاج المحاصيل الغذائية الستخدامها   )ج (

 .من استهالكها واستخدامها في السواق الصغيرة والمتوسطةبدالً في إنتاج الوقود الحيوي 

ر بأن هدف الصندوق هو مساعدة السكان الريفيين الفقراء  فنزويال البوليفارية إنها إذ تذكّوقالت ممثلة جمهورية

على التغلب على الفقر من خالل جملة وسائل تشمل تحسين أمنهم الغذائي وحالتهم التغذوية ودخلهم وسبل 

 تشجع فإنها، 2015ئية لأللفية بحلول عام معيشتهم، والحاجة إلى تركيز الجهود على تحقيق األهداف اإلنما

  . الصندوق على التركيز على مهمته األساسية بدالً من توجيه اهتمامه إلى إنتاج الوقود الحيوي

بحوث مواءمة (وطلب ممثل نيجيريا أن يسجل أن هذه المنحة ستساند مؤسسة يستفيد الفقراء من أعمالها -57

 ).حقلية

 إجـراء  بموجب عليها والموافق المقترحة تلك فيها بما معة،المز المشروعات أنشطة  -ياء 

 ) من جدول األعمال11البند ( 2012-2011 المدة انقضاء

المقترحـة  تلـك  بشأن أنشطة المشروعات المزمعة، بمـا فيهـا    EB 2011/103/R.28عرضت الوثيقة -58

 .والموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة على المجلس للعلم
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 الصندوق لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة الثانية الدورة عن تقرير  -كاف 

  ) من جدول األعمال12البند (

التي تتضمن تقرير الدورة الثانية لهيئـة المـشاورات الخاصـة     EB 2011/103/R.29عرضت الوثيقة -59

 .بالتجديد التاسع لموارد الصندوق على المجلس للعلم

  ) من جدول األعمال13البند ( المسائل المالية -الم 

  تقارير رئيس لجنة مراجعة الحسابات  )أ(

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

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

 ئاسة لجنة مراجعة الحسابات، ونظر المجلسبالممثل الجديد إليطاليا الذي تولى رالمجلس التنفيذي رحب -60

في تقريري رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعيها التاسع عشر بعد المائة والعشرين بعد المائة 

وأحيط ).  EB 2011/103/R.31 وEB 2011/103/R.30(وأحاط علما بالمعلومات الواردة في التقريرين 

 بعدم إثارة أي مخاوف في المناقشة 2011راجعة الخارجية لعام المجلس علماً فيما يتصل باستراتيجية الم

كما أحاط المجلس علماً بالتحديث . التي عقدت في جلسة مغلقة في أثناء االجتماع التاسع عشر بعد المائة

 .المقدم بشأن اختيار المراجع الخارجي وإمكانية اشتراك اللجنة في هذه العملية

  سياسة االستثمار في الصندوق  ) ب(

 مذكرة معلومات أساسية لبيان سياسة االستثمار في الصندوق   )1(

  الصندوق  فيستثماربيان سياسة اال  )2(

ومذكرة المعلومات ) EB 2011/103/R.33(تطرق المجلس إلى بيان سياسة االستثمار في الصندوق -61

بالوثيقة المعدة ، والحظ أن لجنة مراجعة الحسابات رحبت )EB 2011/103/R.32(األساسية المقترنة بها 

الوثيقتان (وأحاط المجلس علماً بالمعلومات اإلضافية المقدمة بناء على طلب اللجنة . وبالنهج المتبع

EB 2011/103/R.33/Add.1و EB 2011/103/INF.7.( 

وأثار ممثلو الدول األعضاء في المجلس عدة قضايا في المناقشة التي دارت بشأن هذا البند، شملت -62

على رأس المال، والحاجة إلى المزيد من المعلومات عن هياكل الرقابة الداخلية وتنمية ضرورة الحفاظ 

القدرات وإطار إدارة المخاطر المقترح، والقضايا المحيطة بهيكل التسيير المزمع، وإمكانية األخذ 

 .باالستثمارات األخالقية

سياسة في حين أن إدارة وجرى إيضاح أن المجلس التنفيذي سيكون مسؤوال عن الموافقة على ال-63

وعالوة على ذلك، اتُّفق على تقديم بيان نهائي لسياسة االستثمار . الصندوق ستكون مسؤولة عن تنفيذها

إلى لجنة مراجعة الحسابات لكي تستعرضه اللجنة قبل تقديمه إلى المجلس للموافقة عليه، مقترناً بالمبادئ 



  EB/103 

15 

وستقدم هذه الوثائق إلى المجلس للعلم . اإلضافية المطلوبةالتوجيهية لالستثمار التي ستتضمن المعلومات 

 .كانون األول/في أثناء دورته في ديسمبر

  تقرير عن وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن لموارد الصندوق )ج(

المتعلقة بوضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق علـى    EB 2011/103/R.34 عرضت الوثيقة-64

 .لمجلس للعلما

 2011 للفصل الثاني من عام الصندوق استثمارات حافظةتقرير عن  )د(

 علـى  )EB 2011/103/R.35 (2011 للفصل الثاني من عـام عرض تقرير حافظة استثمارات الصندوق -65

  .المجلس التنفيذي للعلم

 مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والثالثين لمجلس المحافظين          –ميم  

 ) من جدول األعمال14بند ال(

نظر المجلس التنفيذي في مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والثالثين لمجلس المحافظين -66

)EB 2011/103/R.36 ( وأحاط .  من النظام الداخلي لمجلس المحافظين6واعتمدها بموجب المادة

شباط والخميس / فبراير22ي األربعاء المجلس التنفيذي علماً بأن من المقرر عقد مجلس المحافظين يوم

 .، وأحيط علماً بأن مجلس المحافظين سيتلقى أيضاً برنامج أحداث الدورة2012شباط / فبراير23

  ) من جدول األعمال15البند ( مسائل أخرى –نون 

  التنفيذي للمجلس المائة بعد الواحدة الدورة جلسات محاضر تعديل  )أ(

، نظر المجلس 2011أيار /تنفيذي في الدورة الثانية بعد المائة في مايووفقا لما اتفق عليه المجلس ال-67

 من محاضر جلسات الدورة الواحدة بعد 109 و23التنفيذي في التعديالت المقترح إدخالها على الفقرتين 

 ).EB 2011/103/R.37(المائة للمجلس التنفيذي 

كانون /ة بعد المائة المعقودة في ديسمبرونظر المجلس في التعديالت على محاضر جلسات الدورة الواحد-68

 من محاضر جلسات الدورة الواحدة بعد المائة دون 23واتفق المجلس على ترك الفقرة . 2010األول 

ذكَّر ممثال : "تغيير، مع مراعاة تسجيل ما يلي في محاضر جلسات دورة المجلس الثانية بعد المائة

 الذي تم التوصل إليه بين القوائم في خالل المفاوضات الجانبية نيجيريا والمملكة المتحدة المجلس باالتفاق

 ."على أن الزيادة المتفق عليها في العضوية ستكون غير قابلة للتكرار

وفيما يتصل بهذه النقطة األخيرة، طلب ممثل الكاميرون أن يسجل في محاضر جلسات الدورة الحالية أن -69

 .القائمة جيم لم توافق على ذلك

لدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي ل الحرفيةمثل نيجيريا إلى أنه بالنظر إلى أن المحاضر وأشار م-70

المفاوضات الجانبية الخاصة بالزيادة المتواصلة لألعضاء على مدى عدة اشتراطات نتائج شر إلى تلم 
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غير أن الصندوق . خطرفترات لتجديد الموارد، فهناك احتمال أن تتعرض المفاوضات الجانبية المقبلة لل

لقي التقدير على التعليقات التي تعزى إلى المملكة المتحدة ونيجيريا في محاضر جلسات دورة المجلس 

 .الثانية بعد المائة

واعتمد المجلس التنفيذي محاضر . ، اعتمد المجلس التنفيذي التعديل المقترح109وفيما يتصل بالفقرة -71

 .الجلسات المعدلة على هذا النحو

  التنفيذي للمجلس المائة بعد الثانية الدورة جلسات محاضر تعديل  )ب(

نظر المجلس التنفيذي في محاضر جلسات الدورة الثانية بعد المائة للمجلس التنفيذي -72

)EB 2011/103/R.38( واعتمد التعديالت على محاضر جلسات دورته الثانية بعد المائة، وفقا لطلب ،

واعتمد المجلس التنفيذي محاضر . R.38فيذي، وكما هو مبين في الوثيقة بعض الممثلين في المجلس التن

 .الجلسات المعدلة

 الصندوق لموظفي االئتماني باالتحاد المتعلقة التنظيمية المسائل  )ج(

نظر المجلس التنفيذي في القضايا التنظيمية المتعلقة باالتحاد االئتماني لموظفي الصندوق -73

)EB 2011/103/R.39 (على أن بعد التصديق على التوصية الواردة في القسم السابع من الوثيقة ووافق 

تشترك إدارة الصندوق في إجراء دراسة إليجاد آلية تتسم بالكفاءة والفعالية لمعالجة المخاوف التنظيمية 

) راهناإلبقاء على الوضع ال) (أ(وينبغي أن تستبعد هذه الدراسة الخيارين . واإلدارية المبينة في الوثيقة

، على أن تتضمن الخيارات األخرى المحددة، بما فيها خيار إعادة االشتراك )إنشاء هيئة فرعية) (ب(و

وينبغي تقديم توصية نهائية إلى المجلس التنفيذي في أثناء . مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 .2011كانون األول /دورته الرابعة بعد المائة في ديسمبر

 الصندوق لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في المحافظين لمجلس ممثلين بانتخا  )د(

 الزراعية للتنمية الدولي

 الصندوق لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في المحافظين لمجلس ممثلين انتخابنظر المجلس التنفيذي في -74

 سابتونو، المستشار ، وانتخب السيد أغوس بريهاتين)EB 2011/103/R.41 (الزراعية للتنمية الدولي

والممثل الدائم المناوب لجمهورية إندونيسيا لدى الصندوق خلفاً للسيد داني راهديانسياه كعضو مناوب ثان 

  ).2013أيلول / سبتمبر30أي حتى (للفترة المتبقية من الوالية الحالية 

 اختتام الدورة – سين

ما قام به من يذي على ما أبداه من نشاط واختتم رئيس الصندوق الدورة موجها شكره إلى المجلس التنف-75

بما تم تقديمه من دعم ومدخالت لالستعراض الرفيع المستوى ورحب الرئيس . دور استباقي طيلة الدورة

للميزانيات، مؤكداً أنه سيجري النظر في النسخة النهائية للموافقة عليها في دورة المجلس المنعقدة في 

يس إلى التساؤالت التي أثيرت بشأن وضع ميزانية للتكاليف الناشئة عن شار الرئ وأ.كانون األول/ديسمبر
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 الدول األعضاء في صياغة وتنفيذ البرامج والمشروعات، وأكد للمجلس أنه إلىتقديم المساعدة التقنية 

ر الحظ الرئيس االهتمام الواضح بالكفاءة وذكَّو. سيجري طرح اقتراحات بشأن ذلك قريبا في المستقبل

 وأنه ين أنه يجري إعداد وثيقة ستعرض على هيئة المشاورات الخاصة بتجديد الموارد للنظر فيهاالممثل

وسلط الرئيس الضوء مرة أخرى على  .سيتسنى ألعضاء المجلس التنفيذي االطالع على تلك الوثيقة

ة أهمية جدول أعمال التغيير واإلصالح، كما وجه شكره إلى المجلس على ما قدمه من دعم لسياس

وفي . الصندوق بشأن الحضور القطري وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية ومشروعاته وبرامجه

اود دراسة جلس بأن لجنة مراجعة الحسابات ستعر رئيس الصندوق المصدد بيان سياسة االستثمار، ذكّ

ون األول كان/ذلك وسيجري رفع اقتراح بشأنه إلى المجلس التنفيذي في دورته التي ستعقد في ديسمبر

2011. 
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 1 مراقب
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 :2المداوالت الخاصة بوثائق برامج الفرص االستراتيجية القطرية
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 ).3 الحاشية – 8المادة (وفقا لصفة مراقب كما حددها النظام الداخلي للمجلس التنفيذي , 1
  .عملية اإلعداد) 2(15الفقرة . إجراءات استعراض المجلس التنفيذي لوثائق الفرص اإلستراتيجية القطرية: EB 2002/77/R.12وفقا للوثيقة  2
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  قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة الثالثة بعد المائة للمجلس التنفيذي
 

  من جدول األعمال2البند 

EB 2011/103/R.1/Rev.1  جدول األعمال 

  من جدول األعمال3البند 

EB 2011/103/R.2/Rev.1 

 نيوالميزانيت النتائج، إلى المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض

 التقييم مكتب عمل لبرنامج المسبق واالستعراض ،2012 لعام للصندوق والرأسمالية اإلدارية

  2014- 2013 للفترة اإلشارية وخطته 2012 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند المستقل

 التقييم:  من جدول األعمال4البند 

EB 2011/103/R.3  تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والستين 

EB 2011/103/R.4  
تنفيذ نتائج وتوصيات تقرير رئيس لجنة التقييم عن التقرير المرحلي لخطة العمل الخاصة ب

 استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق

EB 2011/103/R.5 البرازيل إلى القطرية الزيارة عن التقييم لجنة رئيس تقرير 

EB 2011/103/R.6  خطة عمل بهدف تعزيز نظام التقييم الذاتي 

  من جدول األعمال5البند 

EB 2011/103/R.7 + Add.1 اإلدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير  

  من جدول األعمال6البند 

EB 2011/103/R.8/Rev.1 تحديث-  لصندوقل القطري لحضورا سياسة   

 برامج الفرص االسترايتجية القطرية:  من جدول األعمال7البند 

EB 2011/103/R.9 القطريةبرنامج الفرص االستراتيجية : بنن 

EB 2011/103/R.10 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: الصين 

EB 2011/103/R.11  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: الديمقراطية الشعبيةالو جمهورية 

EB 2011/103/R.12 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: ليبريا 

EB 2011/103/R.13 ستراتيجية القطريةبرنامج الفرص اال: موزامبيق 

EB 2011/103/R.14 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: زامبيا 
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  من جدول األعمال8البند 

EB 2011/103/R.15 + Add.1 االلتزامات لعقد المتاحة الموارد  

  فيها للنظر التنفيذي المجلس على المعروضة البرامج/المشروعات اقتراحات: عمال من جدول األ9البند 

 والوسطى الغربية أفريقيا
EB 2011/103/R.16 برنامج المشاريع الريفية:غانا  

EB 2011/103/R.17 الثانية المرحلة – وكاراكورو أفتوت  جنوبفي الفقر من الحد مشروع :موريتانيا 

EB 2011/103/R.18 الريفية الفردية والمبادرات الزراعية التنمية دعم برنامج :السنغال 

 والجنوبية الشرقيةأفريقيا 

EB 2011/103/R.20/Rev.1 الثانية المرحلة – الريفية المالية الوساطة برنامج :إثيوبيا 

EB 2011/103/R.22/Rev.1 مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات :رواندا  

EB 2011/103/R.23/Rev.1 الصغيرة الحيازات أصحاب بإنتاجية النهوض برنامج :زامبيا 

 الهادي والمحيط آسيا

EB 2011/103/R.24 هوار في األساسية والبنية العيش سبل تحسين مشروع :بنغالديش 

 والكاريبي الالتينية أمريكا

EB 2011/103/R.25 مشروع التنمية الريفية الشاملة :األرجنتين  

EB 2011/103/R.26 
 مشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلة: الصندوق رئيس مذكرة :البرازيل

  (Viva o Semi-Árido).تمديد الفترة المحددة للتوقيع على اتفاقية القرض 

EB 2011/103/R.27/Rev.1 لدعم األراضي الريفية" بوين فيفير" برنامج :إكوادور  

 جدول األعمال من 10البند 

EB 2011/103/R.40 
اإلقليمية إلى / مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالميةةمنح بشأن تقرير رئيس الصندوق

 مركز دولي تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

  من جدول األعمال11البند 

EB 2011/103/R.28 2012- 2011 المدة انقضاء إجراء بموجب المقترحة تلك فيها بما المزمعة، المشروعات أنشطة  

  من جدول األعمال12البند 

EB 2011/103/R.29 الصندوق لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة الثانية الدورة عن تقرير  



 EB/103 الثانيالملحق 

32 

 المسائل المالية:  من جدول األعمال13البند 

EB 2011/103/R.30 الحسابات مراجعة للجنة المائة بعد عشر التاسع االجتماع تقرير عن 

EB 2011/103/R.31 الحسابات مراجعة للجنة المائة بعد العشرين االجتماع تقرير عن 

EB 2011/103/R.32 مذكرة معلومات أساسية لبيان سياسة االستثمارات في الصندوق 

EB 2011/103/R.33/Rev.1 
+ Add.1 بيان سياسة االستثمار في الصندوق 

EB 2011/103/R.34 الصندوق لموارد الثامن التجديد مساهمات وضع عن تقرير  

EB 2011/103/R.35 2011 عام من الثاني الفصل في الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير 

  من جدول األعمال14البند 

EB 2011/103/R.36 المحافظين لمجلس والثالثين الخامسة للدورة المؤقت األعمال جدول مسودة  

 أخرى مسائل:  من جدول األعمال15البند 

EB 2011/103/R.37 محاضر جلسات الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس التنفيذي 

EB 2011/103/R.38 محاضر جلسات الدورة الثانية بعد المائة للمجلس التنفيذي 

EB 2011/103/R.39 
 باالتحاد المتعلقة المخاطر إدارة: صندوقال لموظفي االئتماني باالتحاد المتعلقة التنظيمية المسائل

 االئتماني

EB 2011/103/R.41 
 الدولي للتنمية الصندوق لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في المحافظين لمجلس ممثلين انتخاب

 الزراعية

 إعالميةمذكرات 

EB 2011/103/INF.1 
 الدورة الثالثة بعد المائة للمجلس التنفيذيترتيبات 

EB 2011/103/INF.2 خدمتها ورسوم وفوائدها القروض أصول سداد مدفوعات من المتأخرات وضع عن تقرير 

EB 2011/103/INF.3 حرز في تطوير نهج أكثر استراتيجية للشراكة والتعاونمذكرة إعالمية عن التقدم الم 

EB 2011/103/INF.4 
ي ووكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من  التعاون البرنامجي بين االتحاد األوروبوإطاربيان النوايا 

 روما مقرا لها 

EB 2011/103/INF.5  والمشروعات والبرامج الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدةالمنح 

EB 2011/103/INF.6 قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة الثالثة بعد المائة للمجلس التنفيذي 
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EB 2011/103/INF.7 الستثمار في الصندوقبيان سياسة ا 

EB 2011/103/INF.8  بعد المائة للمجلس التنفيذيالثالثةقرارات ومداوالت الدورة  

EB 2011/103/INF.9 موجز اقتراحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجلس التنفيذي 
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  األعمال جدول

  

 المجلس رئاسة يتولى الذي – الصندوق رئيس اقترح والتسعين، السادسة دورته في التنفيذي المجلس ُأبلغ حسبما

  .المجلس فعالية لزيادة التدابير من ددع تنفيذ –
 على بناء إالّ دوراته من دورة خالل المجلس لعلم المعروضة البنود تُناقش ال بأن اقتراح التدابير هذه بين ومن

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

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

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

  .انعقادها من أسبوعين قبل اإلنترنت شبكة ىعل الصندوق موقع على الدورة عمل برنامج وسينشر
 العبارات إحدى األعمال جدول بنود من بند كل جانب إلى ستوضع األعضاء، الدول ممثلي السادة على وتيسيراً

 :اتخاذه المجلس على الواجب اإلجراء إلى لإلشارة التالية
 ]للموافقة[
 ]للعلم[
 ]لالستعراض[
 ]للتأكيد[

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي المتعلقة بتوزيع 6لين أن يحيطوا علماً بالمادة ويرجى من السادة الممث

  :الوثائق
لن يجري تجاوز حد األسابيع األربعة فيما يخص الوثائق المقدمة إلى المجلس التنفيذي في دورة ما ليتخذ بشأنها 

ات تتعلق بالمسائل التي ال تقتضي اتخاذ إال أنه يجوز، عند االقتضاء، أن تقدم بعد ذلك معلوم .إجراء تقتضيه

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

 الدورة افتتاح-1

 ]للموافقة[ األعمال جدول اعتماد-2

 اإلدارية نيوالميزانيت النتائج، إلى المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض-3

 إلى المستندالمستقل  التقييم مكتب عمل لبرنامج المسبق واالستعراض ،2012 لعام للصندوق أسماليةوالر

 ]لالستعراض[ 2014-2013 للفترة اإلشارية وخطته 2012 لعام وميزانيته النتائج

  التقييم-4

 ]لالستعراض[ التقييم لجنة رئيس تقارير  )أ (

 ن تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والستي )1(

تقرير رئيس لجنة التقييم عن التقرير المرحلي لخطة العمل الخاصة بتنفيذ نتائج وتوصيات  )2(

 استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق

 البرازيل إلى القطرية الزيارة عن التقييم لجنة رئيس تقرير )3(

 ]للعلم[خطة عمل بهدف تعزيز نظام التقييم الذاتي   )ب (

 ]لالستعراض[ اإلدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن لصندوقا رئيس تقرير-5

 ]للموافقة[  تحديث- لصندوقل القطري لحضورا سياسة-6

 ]لالستعراض[  القطرية االستراتيجية الفرص برامج-7

 بنن  )أ (
 الصين  )ب (
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  )ج (
 ليبريا  )د (
 موزامبيق  )ه (
 زامبيا  )و (

 ]موافقةلل[ االلتزامات لعقد المتاحة الموارد-8

 ]للموافقة[ فيها للنظر التنفيذي المجلس على المعروضة البرامج/المشروعات اقتراحات-9

 والوسطى الغربية أفريقيا  )أ (

  برنامج المشاريع الريفية:غانا )1(

 الثانية المرحلة – وكاراكورو أفتوت في الفقر من الحد مشروع :موريتانيا )2(

 الريفية الفردية والمبادرات الزراعية التنمية دعم برنامج :السنغال )3(
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 والجنوبية الشرقية أفريقيا  )ب (

 الثانية المرحلة – الريفية المالية الوساطة برنامج :إثيوبيا )1(

  مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات :رواندا )2(

 الصغيرة الحيازات أصحاب بإنتاجية النهوض برنامج :زامبيا )3(

 الهادي والمحيط آسيا  )ج (

 هوار في األساسية والبنية يشالع سبل تحسين مشروع :بنغالديش
 والكاريبي الالتينية أمريكا  )د (

 Argentina Incluyente)( مشروع التنمية الريفية الشاملة :األرجنتين )1(

 مشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلة: الصندوق رئيس مذكرة :البرازيل )2(
(Viva o Semi-Árido). 

 )للدعم الريفي( ألراضي الريفيةلدعم ا" بوين فيفير" برنامج :إكوادور )3(

اإلقليمية إلى مركز دولي / مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالميةةمنح بشأن تقرير رئيس الصندوق-10

 تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

  لمدةا انقضاء إجراء بموجب عليها والموافق المقترحة تلك فيها بما المزمعة، المشروعات أنشطة-11

 ]للعلم[ 2012- 2011

 ]للعلم[ الصندوق لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة الثانية الدورة عن تقرير-12

 المالية المسائل-13

 ]لالستعراض[ الحسابات مراجعة لجنة تقارير  )أ (

 الحسابات مراجعة للجنة المائة بعد عشر التاسع االجتماع تقرير عن )1(

 الحسابات مراجعة للجنة المائة دبع العشرين االجتماع تقرير عن )2(

 ]للموافقة[ الصندوق في ستثماراال سياسة  )ب (

 مذكرة معلومات أساسية لبيان سياسة االستثمارات في الصندوق )1(

 بيان سياسة االستثمار في الصندوق )2(

 ]للعلم[ الصندوق لموارد الثامن التجديد مساهمات وضع عن تقرير  )ج (
 2011 عام من الثاني لالفص في الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير  )د (

 ]موافقةلل[ المحافظين لمجلس والثالثين الخامسة للدورة المؤقت األعمال جدول مسودة-14

 أخرى مسائل-15

 ]موافقةلل[ التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من 6 المادة تعديل  )أ (
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 ]للموافقة[ التنفيذي للمجلس المائة بعد الواحدة الدورةجلسات  محاضرتعديالت على إدخال   )ب (

 ]للموافقة[ التنفيذي للمجلس المائة بعد الثانية الدورة جلسات محاضرتعديالت على ال إدخ  )ج (
 ]للموافقة[القضايا التنظيمية المتعلقة باالتحاد االئتماني لموظفي الصندوق   )د (

 

  


