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بعد المائة للمجلس التنفیذيالرابعةمحاضر جلسات الدورة 

مقدمة–أوًال 

. 2011دیسمبر/كانون األول 14-12للمجلس التنفیذي في روما في الفترة بعد المائة الرابعةعقدت الدورة -1

في الدورة في الملحق األول بهذه المحاضر.المشاركینبالممثلینوترد قائمة 

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

ل األعمال)من جدو1(البند افتتاح الدورة–ثانیًا 

بعد المائة للمجلس التنفیذي.الرابعة افتتح رئیس الصندوق السید كانایو نوانزي الدورة -3

األرجنتینو و الجزائرممثلجلس التنفیذي، وهم المعتمدین حدیثا في المبالممثلینورحب رئیس الصندوق -4

.وقت وشیكالذي یتوقع وصول أوراق اعتماده فيسبانیاإممثلكذلك و ،النرویجو وألمانیا

ها المجلس التنفیذي في شهر ذموجزا قصیرا عن القرارات التي اتخوبعد أن قدم رئیس الصندوق-5

جریت مع منسقي القوائم واألصدقاء بشأن تیسیر جلس تحدیثا بشأن المناقشات التي أسبتمبر/أیلول، قدم للم

ونتیجة لهذه المناقشات، سوف یبدأ المزید من التنسیق االستراتیجي لبرامج الفرص االستراتیجیة القطریة. 

نظر المجلس التنفیذي في هذه البرامج بمقدمة موجزة یعرضها مدیرو البرامج القطریة المعنیون. 

بتنامي انخراط وقد أحیط المجلس التنفیذي علما، في تحدیث عن آخر المستجدات في المشهد العالمي،-6

ك األحداث. وبفضل االنخراط النشط من قبل في تلالبارزالصندوق في األحداث الدولیة وحضوره

االهتمام "كان"لفت اإلعالن الختامي الصادر عن قمة مجموعة العشرین المنعقدة في مدینة الصندوق،

في المنتدى الرابع رفیع بشكل مكثف إلى عدة قضایا في صلب والیة الصندوق. وبالمثل، شارك الصندوق

شفافیة المعونة مبادرةة كوریا ووقع على االنضمام إلى د في جمهوریالمستوى بشأن فعالیة المعونة الذي عق

تغیر المناخ اإلطاریة المعنیة باألمم المتحدةاتفاقیةمؤتمرقدم الصندوق إسهاما مهما أیضا في . و الدولیة

لریفیة ، حیث ألقى رئیس الصندوق خطابا رئیسیا في افتتاح یوم الزراعة والتنمیة االذي عقد في مدینة دیربان

وشارك في استضافة اجتماع غداء رفیع المستوى بشأن السبل الممكنة الستفادة ذوي الحیازات الصغیرة من

المناخ. وٕاضافة إلى ذلك، سبق أن ترأس الصندوق عددا من االجتماعات في ذلك المؤتمر.قضایاتمویل

النمو من سنة إلى الضوء على وتناول رئیس الصندوق األداء الكلي للصندوق في العام المنصرم فألقى -7

لقروض والمنح الموافق علیها أو في حجم الحافظة الكلي، وأشار إلى االتجاه الموجب في أخرى سواء في ا

الجهود النشطة التي العائد على االستثمار المسجل في الربع الثالث من العام المنصرم. ثم عرض الرئیس 

والتي شملت تنظیم مؤتمر دولي بشأن االتجاهات 2011في بذلها الصندوق في مجال إدارة المعرفة

لتشاطر المعارف الزراعیة وسلسلة من حیازات الصغیرة، وتنظیم معرض عالميالجدیدة في زراعة ال

ن بالتدابیر الجاریة لتوثیق التعاو . وقد أحیط المجلس التنفیذي علما أیضاتقریر الفقر الریفيمناسبات إطالق 

وفیما ا من أعضاء أسرة األمم المتحدة. موغیرهمقرا لهماروماین اللتین تتخذان منمع المنظمتین الشریكت



  EB/104/Rev.1

2

یتعلق بالمسائل الداخلیة ألقى رئیس الصندوق الضوء على عملیة مراجعة الوظائف الجاریة على مستوى 

ین.الجدیدة الخاصة بالموظفن الصندوق سوف یصدر قریبا اللوائحالمنظمة ككل وأحاط المجلس علما بأ

شارة إلیه في وقد أحاط رئیس الصندوق المجلس علما أیضا باألداء الجید الذي حققه الصندوق كما وردت اإل-8

اإلنمائیة الرسمیة الصادر عن مؤسسة بروكینغز وتقییم مماثل اضطلعت به حكومة تقییم جودة المساعدات

السوید. 

ول فیه مداوالت هیئة المشاورات الخاصة وأخیرا عرض رئیس الصندوق على المجلس التنفیذي ملخصًا تنا-9

جابیة تحت رئاسة الرئیس الخارجي وأطلع المجلس بالتجدید التاسع لموارد الصندوق التي تمضي بخطى إی

على التعهدات والتأكیدات األولیة بتوفیر الدعم التي تلقاها الصندوق إبان الزیارات التي تمت مؤخرا إلى 

العواصم المعنیة. 

ارات المجلس التنفیذيقر -ثالثًا 

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

ستنقح (EB 2011/104/R.1/Rev.1اعتمد المجلس التنفیذي جدول األعمال على النحو المقترح في الوثیقة -10

تعبر ) وبصیغتها التي أدخلت علیها تنقیحات إضافیة لEB 2011/104/R.1/Rev.2وتصدر باعتبارها الوثیقة 

عن التعدیالت التي وافق علیها المجلس؛ كما أحاط المجلس علمًا ببرنامج عمل الدورة على النحو المبین 

  والمعدل وفق قرار المجلس EB 2011/104/R.1/Rev.1/Add.1في الوثیقة 

).EB 2011/104/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1(الوثیقة

وشملت التعدیالت ما یلي:-11

إضافة ما یلي:

لمشروع التنمیة الصندوق بشأن قرض تكمیلي مقترح تقدیمه إلى الجمهوریة التونسیةمذكرة رئیس  )أ(

  المرحلة الثانیة؛-الزراعیة المتكاملة في والیة سلیانة 

التنمیةمذكرة رئیس الصندوق بشأن قرض ومنحة مقترح تقدیمهما إلى الجمهوریة التونسیة لبرنامج  )ب(

  الشرقي؛الجنوبفيلیةالمحالمبادراتوتشجیعالرعویةالزراعیة

  طلب عضویة غیر أصلیة مقدم من جمهوریة إستونیا.  )ج(

سحب ما یلي:

  برنامج بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیة في كولومبیا؛  )أ(

  ؛مشروع األعمال الریفیة لصغار المنتجین في البرازیل  )ب(

ال تسانده الجماعة منحة مقترح تقدیمها بموجب نافذة المنح العالمیة/اإلقلیمیة إلى مركز دولي   )ج(

تعزیز األمن الغذائي في االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة، اللجنة األوروبیة للتعلیم والزراعة: 

.القرن األفریقي من خالل استثمارات مجموعات الشتات في الزراعة
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قد أرجئ إلى أحیط المجلس علما بأن النظر في سیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة -12

. 2012الدورة الخامسة بعد المائة للمجلس المقرر عقدها في إبریل/نیسان 

أن الوضع السیاسي في مدغشقر. وقد وفرت إدارة الصندوق آخر شتلقى المجلس التنفیذي تحدیثا ب-13

ت أن كل المعاییر الموضوعة للتعامل مع الحكوماأفادت بالمعلومات بشأن التحسن في أوضاع ذلك البلد و 

EBالقائمة بحكم الواقع (الوثیقة  2010/100/R.4/Rev.1 ین الضوء الممثل) قد استوفیت اآلن. وقد ألقى بعض

على كون إدراج هذا البند على جدول األعمال في اللحظة األخیرة تسبب في تعقید تحضیرهم للمناقشات 

برنامج التدریب س التنفیذي إدراجوطلبوا تحاشي مثل هذه الحاالت مستقبال. وبعد مناقشة مطولة، قبل المجل

الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الزراعیة ومذكرة رئیس الصندوق بشأن القرض التكمیلي المقترح تقدیمه إلى 

مشروع دعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكي في مداوالته.

مشروعات في الذي سیط عملیة نظر المجلس التنفیین الضوء على الحاجة إلى المزید من تبممثلألقى عدة -14

وفي هذا والبرامج، وخصوصا بالنظر إلى ضخامة عبء العمل في دورة المجلس في دیسمبر/كانون األول.

للحظات األخیرة یمثل ین بمالحاظات مفادها أن عدد الضمائم التي ترد في االممثلالسیاق، أدلى بعض 

المجلس التنفیذي علما بنتائج الغرض من الضمائم هو إحاطةأنضحت إدارة الصندوقإشكالیة. وأو 

المفاوضات حسب آخر وضع وصلت إلیه. ومع اإلقرار بالجهزد المبذولة لتحقیق توزیع لمقترحات 

طوال العام من أجل تحاشي "الرزم" في دورة دیسمبر/كانون روعات والبرامج یكون أقرب إلى التساوي المش

منسقي القوائم واألصدقاء. طلب المجلس مواصلة النظر في هذه المسألة مع األول، 

إدراج بند إضافي عن الندوات غیر الرسمیة تحت "مسائل أخرى".كنداةممثلوافق المجلس على طلب -15

ثناء انعقاد ندوته غیر الرسمیة، أحیط المجلس علما بأن المنتظر أن سبق إبالغ المجلس التنفیذي أما حسب-16

الشراكات على الدورة السادسة بعد المائة المقرر عقدها تعرض الصیغة النهائیة الستراتیجیة الصندوق بشأن 

. 2012في سبتمبر/أیلول 

والرأسمالیةاإلداریةالنتائج، والمیزانیتانإلىالمستندالصندوقعملبرنامج-باء 

ومیزانیتهالمستند إلى النتائجالتقییممكتبعملوبرنامج،2012لعامللصندوق

من جدول األعمال)3(البند 2014-2013للفترة اإلشاریة وخطته، 2012لعام 

والرأسمالیةاإلداریةالنتائج، والمیزانیتینإلىالمستندالصندوقعملنظر المجلس التنفیذي في وثیقة برنامج-17

وخطته، 2012لعام ومیزانیتهالمستند إلى النتائجالتقییممكتبعملوبرنامج،2012لعامللصندوق

 EBضمیمتها (الوثیقة إلى جانب المعلومات اإلضافیة الواردة في 2014-2013اإلشاریة للفترة 

2011/104/R.2 والوثیقةEB 2011/104/R.2/Add.1 ( استعراض لجنة مراجعة الحسابات لبرنامج العمل و

).EB 2011/104/R.3والمیزانیتین (الوثیقة 

والمجلس التنفیذي: -18
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ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 739قدره عند مستوى 2012وافق على برنامج العمل لعام   )أ(

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 691ملیون دوالر أمریكي) تشمل برنامجا إقراضیا قدره 1551(

ملیون دوالر أمریكي؛75ملیون دوالر أمریكي)، وبرنامجًا إجمالیًا للمنح بمبلغ 0801(

عا لمستوى الموارد المتاحة؛تب2012وافق على هذا المستوى ألغراض التخطیط وتعدیله في عام   )ب(

والثالثین:الخامسة صدق على إحالة ما یلي إلى مجلس المحافظین في دورته   )ج(

ملیون دوالر أمریكي؛144.14بمبلغ 2012المیزانیة اإلداریة للصندوق لعام )1(

ملیون دوالر أمریكي؛3.5بمبلغ 2012المیزانیة الرأسمالیة للصندوق لعام )2(

ملیون دوالر 6.02بمبلغ 2012تب التقییم المستقل في الصندوق لعام المیزانیة اإلداریة لمك)3(

أمریكي.

زیادة ة حجم أكبر من التمویل اعتمادا على وٕاقرارا من المجلس التنفیذي بالمفاضالت التي تستوجبها إدار -19

على حقیقیة محدودة في موارد المیزانیة اإلداریة، رحب المجلس بالمكاسب والوفورات المحددة المتحققة

ین على ممثلجانب الكفاءة على النحو المعروض في الضمیمة المشار إلیها. وفضال على ذلك، أثنى عدة 

في المائة من تمویله إلى أفریقیا جنوبي الصحراء.50-40الصندوق لمواصلته االلتزام بتوجیه 

ن إلى التكنولوجیا و مل الدیالقدرة على تحالمقرر وفق إطارومع الترحیب بتوجیه قسم كبیر نسبیا من التمویل -20

ین على الحاجة الممثلالزراعیة، والخدمات اإلنتاجیة الفعالة، وٕادارة البیئة والموارد الطبیعیة، علق أحد 

المحتملة إلى زیادة الموارد المخصصة لحوار السیاسات كمكون رئیسي في نموذج عمل الصندوق في فترة 

التجدید التاسع لموارد الصندوق. 

استفسار بشأن مدفوعات سداد الدیون، أحیط المجلس التنفیذي علما بأن تلك المدفوعات تمثل وردا على-21

  واحدا من أكثر موارد التمویل استقرارا لدى الصندوق.  

ین عن الممثلأعرب المجلس عن تقدیره بوجه عام للتحفظ الواضح في وضع هذه المیزانیات. وأعرب بعض -22

من تجمید رواتب فئة موظفي الخدمات العامة 2011ات المتحققة في الحفاظ على الوفور مأسفهم لعد

كوفورات. ومع اإلقرار بالشواغل المثارة، أعادت إدارة الصندوق التذكیر بأن الزیادة االسمیة المقترحة في 

سوف تكون رهنا بالتوصیة التي سترد 2012في المائة في عام 2.5البالغة فنیینرواتب فئة الموظفین ال

ین الضوء أیضا على حاجة الصندوق إلى مواصلة الممثللجنة الخدمة المدنیة الدولیة. وألقى بعض من 

ین، أعربت إدارة ممثلعرض حزمة تعویضات تنافسیة في سیاق سوق العمل الدولي. وتلبیة لطلب عدة 

ادةعدم إعالصندوق عن التزامها بكفالة الحفاظ على أي وفورات تتحقق في هذا الشأن كوفورات و 

تخصیصها. واقترحت إدارة الصندوق أیضا إبالغ التحفظات الشدیدة التي جرى اإلعراب عنها في مناقشات 

المجلس التنفیذي إلى لجنة الخدمة المدنیة الدولیة مع التوصیة بعدم تطبیق أي زیادة في الرواتب.

زیادة رواتب فئة الموظفین ة الوالیات المتحدة في المجلس التنفیذي، في ضوء إدراج اقتراح ممثلوطلبت -23

في الموزانة الحالیة في مناخ مالي یتسم بالصعوبة، اإلشارة إلى امتناع بلدها عن تأیید ذلك االقتراح فنیینال

وتسجیل ذلك في محضر االجتماع.
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ون أیضا عرض األرقام الفعلیة للمیزانیات السنویة. وتم االتفاق على عرض البنود المبین موجزها ممثلوطلب -24

EBع والخامس من الوثیقة الحالیة (ابي الملحقین الر ف 2011/104/R.2 على المجلس التنفیذي في عام (

.2011مع األرقام الفعلیة لعام 2012

ومع التأكید على أهمیة السعي المستمر الدؤوب لتحقیق الكفاءة، شدد المجلس التنفیذي أیضا على الحاجة -25

ي الكفاءة على جودة العمل الذي یضطلع به الصندوق لصالح إلى كفالة عدم تأثیر أي مكاسب تتحقق ف

الدول األعضاء. 

الصندوق عملوفیما یتعلق باالستعراض األولي الذي أجراه مكتب التقییم المستقل بالصندوق لبرنامج-26

اإلداریة النتائج، أعرب المجلس التنفیذي عن تأییده لبرنامج العمل المقترح والمیزانیةإلىالمستندینومیزانیته

الكامیرون عن القلق إزاء مدى توافر القدرات الفعلیة لدى مكتب التقییم المستقل ممثلالمرتبطة به. وأعرب 

في المائة من برنامج العمل 0.52بالفعل والتي تمثلإنفاق المیزانیة المقترحة كاملة،بالصندوق على 

في المائة من المیزانیة اإلداریة للصندوق وهو 4.2، كما أنها تمثل اإلداریةومیزانیتهالسنوي للصندوق

اقترح إیالء المزید من النظر في وضع سقف للمیزانیة السنویة لمكتب التقیم لذلك و نصیب عال نسبیا.

وذلك بما یتوافق مع الصندوق ومیزانیته اإلداریة،حتى یشكل نسبة مئویة محدودة من برنامج عمل المستقل، 

بین المؤسسات المالیة الدولیة. علیها في الوقت الراهنالمتعارفأفضل الممارسات

من جدول األعمال)4(البند تعمیق انخراط الصندوق مع القطاع الخاص -جیم 

تعمیق انخراط نظر المجلس التنفیذي الوثیقة المقترحة المعنونة "استراتیجیة الصندوق بشأن القطاع الخاص:-27

تعلیقات مكتب التقییم المستقل بالصندوق على ذات الوثیقة الصندوق مع القطاع الخاص" إلى جانب 

EB)(الوثیقة  2011/104/R.4 والوثیقةEB 2011/104/R.4/Add.1 ووافق المجلس على استراتیجیة .(

الصندوق بشأن القطاع الخاص المعروضة في الوثیقة المشار إلیها بعد تعدیلها بورقة اجتماع (الوثیقة 

EB 2011/104/C.R.P.2لى نحو یعكس حصیلة مداوالت المجلس. وفضال على ذلك، وافق المجلس ) ع

: "وكمثال على ذلك، یمكن في سیاق إعداد برامج الفرص 33على حذف الجملة التالیة الواردة في الفقرة 

االستراتیجیة القطریة أو تصمیم المشروعات مع الحكومات الشریكة، إضافة مكون سیاساتي یجعل تمویل 

وق مرهونا بالتغیر في السیاسات الحكومیة ذات الصلة" كما وفق على تعدیل الجملة التالیة لها برامج الصند

لیصبح نصها كما یلي: "وقد ساعد الصندوق بعض البلدان على سن قانون للتمویل الصغري وتغییر قانون 

الضریبة المضافة باالقتران بإعادة هیكلة ملكیة األعمال الریفیة."

فیذي باالستراتیجیة المذكورة وأقر باألهمیة المتزایدة لدور الصندوق في إرساء الشراكات مع رحب المجلس التن-28

القطاع الخاص، وعلى وجه التحدید بهدف االنخراط مع المؤسسات الریفیة الصغیرة والمتوسطة. ودعا 

ل أعضاء المجلس أیضا إلى تعظیم أثر عمل الصندوق على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خال

االستهداف المحدد لكیانات القطاع الخاص في سیاق مشروعات الصندوق وبرامجه. وفي هذا الصدد، أكد 

المجلس على أهمیة صیاغة برامج الفرص االستراتیجیة القطریة على نحو یعزز البیئة المواتیة لذلك 

التفاعل. 

لیس من بین األمور المتوخاة وٕادراكا من بعض أعضاء المجلس التنفیذي بأن إنشاء تسهیل تمویلي محدد-29

في الوقت الراهن، فقد حثوا الصندوق على استكشاف أدوات ابتكاریة لالنخراط مع القطاع الخاص. ومع 
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إجراء دراسة تقدیریة من أجل تقییم الخیارات المتاحة أمام الصندوق في مجال داعي إلىالترحیب بالمقترح ال

مزیدا من المعلومات ین الممثلفي البلدان النامیة، طلب بعض دعم المؤسسات الریفیة الصغیرة والمتوسطة

عن نطاق هذا العمل وتكلفته. 

كات مع القطاع الخاص، حذر أعضاء المجلس من اوفیما یتعلق بإمكانیة استخدام المنح في تمویل الشر -30

ن كثب واالستمرار تغییر سیاسة التمویل بالمنح القائمة وأكدوا على أهمیة متابعة ذلك النوع من التمویل ع

وقد أحیط المجلس علما من قبل إدارة الصندوق بأن هناك آلیات مالئمة في اإلشراف علیه بالتفصیل.

وفضال مطبقة بالفعل لكفالة إشراف المجلس التنفیذي على تمویل المنح المقدمة إلى الكیانات الهادفة للربح. 

لمعاییر االجتماعیة والبیئیة عند الدخول في على أهمیة مراعاة أعلى اینالممثلعلى ذلك، أكد بعض 

شراكات مع كیانات القطاع الخاص، وكذلك أهمیة التركیز الدقیق على ذوي الحیازات الصغیرة باعتبارهم 

المستفیدین المستهدفین من عمل الصندوق. 

ارب ومعارف الصندوق الفریدة، أثنى المجلس التنفیذي على ما اكتسبه الصندوق من تجمهمةوبالنظر إلى -31

تتعلق بالمؤسسات الریفیة الصغیرة والمتوسطة وحثه على المشاركة النشطة وتشاطر المعرفة في سیاق 

أشاروا أیضا إلى ما یرتبط بذلك من ینالممثلشراكات أوسع نطاقا مع الوكاالت المتخصصة. غیر أن بعض 

وكذلك الحاجة إلى زیادة الموارد الحاجة إلى تعزیز القدرات الداخلیة في الصندوق على االضطالع بذلك

التي یتطلبها ذلك. 

وفیما یتعلق بإبالغ التقاریر الخاصة بتنفیذ االستراتیجیة المشار إلیها، ذكرت إدارة الصندوق أن المجلس -32

التنفیذي سوف یتلقى تحدیثا سنویا في هذا الشأن من خالل تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق.

ویال البولیفاریة على أن تعاون الصندوق مع القطاع الخاص ینبغي أن یوجه على جمهوریة فنز ممثلأكد -33

وأعرب عن تحفظه في شأن الدعم المقدم من سبیل الحصر لصالح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،

كن كندا إلى أن الصندوق یمةممثلت أشار العابرة للحدود والشركات متعددة الجنسیات، بینما الصندوق إلى الشركات 

أن یتعاون أحیانا مع المؤسسات متعددة الجنسیات لصالح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

من جدول األعمال)5التقییم (البند -دال

  تقاریر رئیس لجنة التقییم   (أ)

  التاسعة والستیندورتهاعنالتقییملجنةرئیستقریر  )1(

  السبعیندورتهاعنالتقییملجنةرئیستقریر  )2(

لجنة التقییم عن التقریر المرحلي لخطة العمل الخاصة بتنفیذ نتائج وتوصیات استعراض تقریر رئیس  )3(

  األقران لمكتب التقییم ووظیفة التقییم في الصندوق 

EB 2011/104/R.5ستعرض المجلس التنفیذي تقریري الدورتین التاسعة والستین والسبعین (الوثیقة ا-34

ى تقریر رئیس لجنة التقییم عن التقریر المرحلي لخـطة العمل ) باإلضافة إلEB 2011/104/R.6والوثیقة  

 EBالخاصة بتنفیذ نتائج وتوصیات استعراض األقران لمكتب التقییم ووظیفة التقییم في الصندوق (الوثیقة 

2011/104/R.7 .(
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یتعلق بالتقریر وقد أحیط المكتب التنفیذي علما بالمعلومات التي تحتوي علیها التقاریر المشار إلیها. وفیما -35

المرحلي لخـطة العمل الخاصة بتنفیذ نتائج وتوصیات استعراض األقران لمكتب التقییم ووظیفة التقییم في 

الصندوق، ذكر المجلس أن معظم البنود المعنیة قد استوفیت وأنه لن تقدم بعد اآلن تقاریر منتظمة. وفي 

ما یتحقق من تقدم جدید عند اللزوم. هذا الصدد، أعرب المجلس عن تطلعه إلى اإلحاطة علما ب

وفیما یتعلق بوثیقة سیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، والتي عرضت مسودة لها -36

على الدورة السبعین للجنة التقییم، ذكر المجلس التنفیذي أنه تقرر النظر رسمیا في تلك المسودة في دورته 

. وبالنظر إلى االهتمام الكبیر الذي جرى اإلعراب عنه، حث 2012/نیسان الخامسة بعد المائة في إبریل

EBین على تقدیم تعلیقاتهم المكتوبة مباشرة إلى واضع الوثیقة الممثلالمجلس  2011/104/INF.5 وأعلن

ان إدارة الصندوق سوف تستكشف إمكانیة إجراء المزید من المشاورات آخذة في االعتبار تقریر البنك الدولي

بشأن التمایز بین الجنسین وخطة العمل الموضوعة لمنظومة األمم المتحدة في هذا الشأن. وسوف تكون 

المشاركة في تلك المشاورات مفتوحة أمام شركاء الصندوق القائمین في مدینة روما وأمام ممثلي البنك 

الدولي. وسوف یتم اإلخطار بالتاریخ المحدد في وقت الحق. 

التنفیذي على أنه من المفضل أن تتوفر تقاریر اللجنة بشأن بنود جدول األعمال المقرر وقد اتفق المجلس -37

مناقشتها عند النظر في البند المعني. 

وأشار المجلس إلى تعیین لكسمبورغ  كي تحل محل فرنسا للفترة المتبقیة للتشكیل الحالي للجنة التقییم ووافق -38

على ذلك.        

نتائج وأثر عملیات الصندوقالتقریر السنوي عن  (ب)

استعرض المجلس التنفیذي التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق واستجابة اإلدارة له (الوثیقة-39

EB 2011/104/R.8 والوثیقةEB 2011/104/R.8/Add.1(. وأحاط المجلس علمًا بالمعلومات

ئج والتحسینات الكلیة الجیدة المتحققة على مدى الواردة فیه وأثنى على جودة التقریر، كما أثنى على النتا

األعوام الماضیة.

وٕاقرارا بالمفاضالت المرتبطة بمواضع ضعف األداء، وعلى وجه التحدید معیار الكفاءة وغیره من المعاییر -40

كاالستدامة، دعا المجلس التنفیذي الصندوق إلى إمعان النظر في التوصیات التي تحتوي علیها الوثیقة من 

ل تحقیق المزید من تعزیز أدائه. وقد أشار المجلس أیضا على إدارة الصندوق بإمعان النظر في العمل جأ

التحلیلي ذي المستویین المتعلق ببرامج الفرص االستراتیجیة القطریة. 

وبالنظر إلى انخفاض مستویات البنیة التحتیة واالستثمار في الرصد والتقویم لدى بعض البلدان الشركاء، -41

یط المجلس علما بأن الصندوق یدرك أهمیة تحقیق تحسینات في الرصد والتقییم وأنه استخدم میزانیته أح

اإلداریة في تمویل مسوح الرصد والتقییم. 

ین أن مستویات التمویل المقدم من األطراف المقابلة تختلف باختالف البلدان المقترضة ممثلوذكر عدة -42

ز حوار السیاسات مع الحكومات. ولذلك، رحب المجلس التنفیذي ا ببذل جهد منسق من أجل تعزیو وأوص
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إصدار العام القادم من التقریر السنوي عن نتائج بالتوصیة المقدمة من مكتب التقییم المستقل بتخصیص 

وأثر عملیات الصندوق لموضوع حوار السیاسات بوجه عام كفرصة إلمعان النظر في هذا الموضوع.  

مع بنك التنمیة اإلفریقي وبنك التنمیة اآلسیوي، أحیطت إدارة الصندوق علما بالتوصیة وفیما یتصل بالعالقة-43

على الخطوات العملیة المتخذة من أجل خاصوجهبید أكالداعیة إلى توثیق التعاون معهما، وذلك مع الت

تحدید مواضع التوافق مع مجاالت عمل كل منهما.

، تلقى مع الترحیب التزاما 146ارة الصندوق الواردة في الفقرة وٕاذ زكى المجلس التوصیات الموجهة إلى إد-44

من إدارة الصندوق بمتابعة تلك التوصیات. 

  من جدول األعمال)6تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق (البند - هاء

الوثیقةاستعرض المجلس التنفیذي تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق إلى جانب تعلیقات مكتب التقییم علیه (-45

EB 2011/104/R.9 والوثیقةEB 2010/104/R.9/Add.1 ( .وأحاط علما بالمعلومات الواردة فیه

المجلس بالتقریر وبالتحسینات الواردة تفاصیلها فیه، مع التنویه باألمثلة المحددة المستخدمة في ورحب

توضیح بعض هذه النقط. 

إعداد التقاریر في الصندوق وفق صیغة أكثر إیجازا  ین عن الرغبة في تطویع عملیةالممثلوقد أعرب بعض -46

الممثلوننجازات الصندوق إلى عواصم بلدانهم. كما لفت إوتبسیطا من أجل تحقیق أثر أكبر عند إبالغ 

االهتمام أیضا إلى الحاجة إلى المزید من التحسین في أنظمة الرصد والتقییم المطبقة على المشروعات. 

رأي مفاده أنه من الضروري تبسیط وضبط األهداف الكمیة الوارد قیاسها في ین عنالممثلوأعرب بعض 

تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق. وٕادراكا للطابع المتطور الحتیاجات المجلس التنفیذي، أقرت إدارة 

مع الصندوق بالحاجة إلى تقسیم التقاریر بطریقة تستند إلى النتائج وتیسر االطالع على تلك التقاریر، 

التركیز على النتائج الملموسة. ومع اإلشارة إلى إمكان إدراج تلك المعلومات في التقریر السنوي للصندوق، 

أعلنت إدارة الصندوق التزامها باستكشاف اإلمكانیات المتاحة في هذا الشأن مع منسقي القوائم واألصدقاء.

لصندوق االستراتیجیة مع المؤسسات ین على أهمیة تعزیز شراكات االممثلوفضال على ذلك، أكد بعض -47

المالیة الدولیة األخرى ومع المصارف اإلنمائیة اإلقلیمیة من أجل صالح فقراء الریف. 

ین بالتقییم المؤسسي الممثلومع اإلعراب عن تقدیر التحسینات الواردة تفاصیلها في التقریر، رحب بعض -48

. 2012مناقشة نواتجه في عام للكفاءة الجاري االضطالع به وأعربوا عن تطلعهم إلى 

ین إلى إضفاء مزید من المرونة على االشتراطات الخاصة بالتمویل المشترك، وذلك مراعاة الممثلودعا أحد -49

للحاجة إلى مقابلة تمویل الصندوق بموارد محلیة.              

لـدیون تقریر مرحلي عن مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة با-واو

من جدول األعمال)7(البند 

نظر المجلس التنفیذي في التقریر المرحلي عن مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون -50

). والمجلس:EB 2011/104/R.10(الوثیقة 
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وافق على المقادیر اإلضافیة من تخفیف عبء الدین عند نقطة اإلنجاز لجمهوریة الكونغو   )أ(

بیساو وفق مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون المبین -طیة وجمهوریة توغو وجمهوریة غینیاالدیمقرا

موجزها في الوثیقة؛ 

أحاط علمًا بحالة تنفیذ مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون ومساهمة الصندوق فیها؛  )ب(

ي دورته المقبلة للعلم.وافق على عرض جوهر هذا التقریر المرحلي على مجلس المحافظین ف  )ج(

8برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة لجمهوریـة الكونغـو الدیمقراطیـة (البنـد -زاي 

  من جدول األعمال)

 EBاستعرض المجلس برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة (الوثیقة -51

2011/104/R.11 .(

نامج الفرص االستراتیجیة القطریة لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وأثنى أعرب المجلس التنفیذي عن دعمه لبر -52

) المنظمات المجتمعیة التي یمكن أن تؤدي بصورة 1التركیز الثنائي على: (بعلى مالءمة أهدافه ورحب 

تدریجیة إلى مزید من الالمركزیة الرسمیة بمرور الوقت في المناطق التي یمارس الصندوق فیها نشاطه 

) تطور مجموعات المزارعین كي تصبح منظمات للمنتجین، وذلك باعتبارها وسیلة مستدامة 2ل؛ (بالفع

لكفالة ضمان المدخالت والخدمات التقنیة وخدمات التسویق في المناطق الریفیة المحیطة بالمناطق 

عدل الجوع فیها الحضریة. ولدى استذكارها لألهمیة االستراتیجیة لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وارتفاع م

على الرغم من إمكانیاتها الزراعیة، فقد ذكرت ممثلة بلجیكا بخبرة بلدها في االنخراط والمشاركة في تمویل 

ثنائها على جودة التقدیر القطري الذي تم إجراؤه قالت عالمشروعات في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة. وم

ب التقییم المستقل إلى توفیر تقییمات خارجیة أكثر بأن غیاب الدروس المستفادة مثار للقلق ودعت مكت

روتینیة ألغراض إعداد البرامج الفرص االستراتیجیة القطریة في البلدان الهشة مثل جمهوریة الكونغو 

الدیمقراطیة. ومع أن المجلس التنفیذي قد رحب بندب مدیر للبرنامج القطري إلى كنشاسا یعاونه موظف 

ي ومساعد للبرنامج القطري باعتبار ذلك أمرا أساسیا إلدارة حوار السیاسات مسؤول عن البرنامج القطر 

واإلشراف على االستراتیجیة القطریة إال أن ممثلة بلجیكا دعت الصندوق التذكیر بصورة أعمق بنظم الرصد 

ت الضوء والتقییم التي یتبعها في الدول الهشة حیث یعتبر الحضور القطري المتین أمرا هاما. كذلك فقد ألق

أیضا على أن التنسیق مع مبادرات الجهات المانحة األخرى الجاریة بما في ذلك مع منظمة األغذیة 

والزراعة لألمم المتحدة، ومع مبادرات الشركاء الثنائیین في الزراعة والتنمیة الریفیة. ولدى إثارتها للتساؤل 

یة، طلبت ممثلة بلجیكا توضیحا أكبر عن حول األقالیم المستهدفة لبرنامج الفرص االستراتیجیة القطر 

قدر من انعدام األمن الغذائي. ومع ثنائها بالخیارات المتخذة ألنها على ما یبدو لیست األقالیم التي تتصف 

على االنخراط المستمر للصندوق تحت ظروف صعبة إال أنها أعلمت المجلس التنفیذي بإیقاف بلجیكا 

ضوء التقدم البطیئ المحرز في الصرف ،وعات الصندوق في البالدلتمویل منحة واحدة لمشروع من مشر 

. ألقى الصندوق الضوء على أن التنسیق في دولة هشة مثل جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 2005منذ عام 

مع المانحین اآلخرین وبناء الشراكات یمثالن جوهر برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة وأن المبادرات 

ا البرنامج تقوم على الخبرات والدروس المستفادة التي اكتسبها الصندوق وشركاؤه اإلنمائیون.ضمن إطار هذ
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  من جدول األعمال)9الموارد المتاحة لعقد االلتزامات (البند -حاء 

+ EB 2011/104/R.12نظر المجلس التنفیذي في وثیقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات مقترنة بضمیمتها (-53

Add.1 .( (ب) من اتفاقیة إنشاء الصندوق، وبعد مالحظة أن تقدیرات صافي 2، البند 7واستنادًا إلى المادة

ملیون 473.2تبلغ 2011دیسمبر/كانون األول 31ینایر/كانون الثاني إلى 1التدفقات العائدة للفترة من 

ریكي وأن المجلس وافق من ملیون دوالر أم083.91دوالر أمریكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 

ملیون دوالر أمریكي، وافق المجلس على 306.5تبلغ قبل بالفعل على استخدام سلطة التزام بالموارد مقدمًا 

وباعتماد التوصیة ملیون دوالر أمریكي.304.2استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما بمبلغ إضافي مقداره 

EBوارد مقدَّمًا على النحو الوارد في ضمیمة الوثیقة المتصلة باستخدام سلطة االلتزام بالم 2011/104/R.12 ،

أذن المجلس التنفیذي للرئیس بعقد اتفاقیات القروض والمنح التي وافق علیها المجلس في دورته الرابعة بعد 

.، وتلك التي ستتم الموافقة علیها من خالل إجراء انقضاء المدة2011المائة في دیسمبر/كانون األول 

اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفیـذي للنظـر فیهـا -طاء 

  من جدول األعمال)10(البند 

أحاط المجلس التنفیذي علما بالتقریر الشفهي الذي قدم إلیه عن حالة فعالیة القروض التي ووفق علیها -54

حسن المتحقق من سنة إلى أخرى البالغ بالفعل في الدورات السابقة للمجلس. وقد أحیط المجلس علما بالت

في المائة من حیث زمن الفعالیة، مع اإلشارة في ذات الوقت أیضا إلى المجاالت التي تحتاج 34معدله 

إلى تحسین. وقد أحیط المجلس علما أیضا بأن هذه المعلومات سوف تدرج مستقبال في العرض السنوي 

ن إبالغها منفصلة إلى المجلس. لتقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق بدال م

ن المستجدات المتعلقة بمدغشقر، وخصوصا حصول حكومتها حتى أوقد تلقى المجلس التنفیذي تحدیثا بش-55

ین أراد المضي قدما فيالممثلاآلن على اعتراف بلدان مجاورة وكذا اعتراف منظمات دولیة. ومع أن بعض 

تعاطفا منه مع الوضع في –رغب المجلس التنفیذي الموافقة على المشروعات وعلى المنحة،إجراءات

في النظر في الموافقة على المشروعات وعلى –مدغشقر وٕاقرارا منه بما تحقق من تقدم في خارطة الطریق 

. ومن شأن ذلك أن یسمح 2012فبرایر/شباط 15المنحة على أساس عدم الممانعة في موعد غایته 

شقر وحالة اعتراف المجتمع الدولي غاما آخر المستجدات في مدعضاء بأن یأخذوا في الحسبان تملأل

. وفي غضون ذلك، سوف تواصل إدارة الصندوق رصدها المتأني للمستجدات ذات الصلة وٕابالغ ابحكومته

. ین تبعا لذلكالممثل

ثم نظر المجلس في مقترحات المشروعات والبرامج : -56

  أفریقیا الغربیة والوسطى  (أ)

مشروع دعم التنمیة الزراعیة والتسویقكوت دیفوار:  )1(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.13الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-57

:القرار التاليواعتمدالمتفاوض بشأنها



  EB/104/Rev.1

11

وخمسمائة ألفأربعة عشر ملیوناتعادل قیمتها جمهوریة كوت دیفوار منحةأن یقدم الصندوق إلى قـرر:"

وحدة حقوق سحب خاصة)، على أن تخضع ألیة شروط وأحكام   14  000500وحدة حقوق سحب خاصة (

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

مكون غینیا –غینیا: البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القیمة الزراعیة   )2(

یاالعل

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.14الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-58

  القرار التالي:واعتمدالمتفاوض بشأنها

خمسة مالیین وسبعمائة وخمسین ألفالصندوق إلى جمهوریة غینیا منحة تعادل قیمتها یقدمأن قـرر:"

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام 7505  000وحدة حقوق سحب خاصة (

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

دعم تنشیط محاصیل األشجار لصالح أصحاب الحیازات الصغیرة لیبریا: مشروع  )3(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.15قةالوثیفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-59

:القرار التاليواعتمدالمتفاوض بشأنها

عشرة مالیین تعادل قیمته بشروط تیسیریة للغایة قرضًا جمهوریة لیبریا : أن یقدم الصندوق إلى قـرر"

10وحدة حقوق سحب خاصة ( وخمسمائة ألف  أن یخضع على ، وحدة حقوق سحب خاصة)000 500

  ."في هذه الوثیقةواألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامیة شروط أل

مشروع دعم األمن الغذائي والتنمیة في منطقة مارادي النیجر:   )4(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.16الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-60

:القرار التاليواعتمداوض بشأنهاالمتف

أربعة عشر ملیونا قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته جمهوریة النیجر یقدم الصندوق إلى أن قـرر:

وحدة حقوق سحب خاصة)، على أن یخضع ألیة 14  000300وحدة حقوق سحب خاصة (وثالثمائة ألف

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

  الجنوبیةأفریقیا الشرقیة   (ب)

منحة –البرنامج الوطني للتنمیة البشریة المستدامةمذكرة رئیس الصندوق: : جزر القمر  )1(

تكمیلیة

لتمویل واتفاقیة اوضمیمتهاEB 2011/104/R.60الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-61

:القرار التاليواعتمدالمتفاوض بشأنها

منحة تعادل قیمتها ملیونًا وستمائة اتحاد جزر القمر تمویال تكمیلیا على شكل: أن یقدم الصندوق إلى قـرر"

خضع ألیة أن تعلى ، )وحدة حقوق سحب خاصة6801  000(وحدة حقوق سحب خاصةوثمانین ألف 

  ."في هذه الوثیقةواألحكام الواردة ى نحو أساسي للشروط أخرى تكون مطابقة علوأحكامشروط 

مدغشقر: برنامج التدریب الحرفي وتحسین االنتاجیة الزراعیة  )2(
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واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.17الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-62

فبرایر/شباط 15ى أساس عدم الممانعة في موعد غایته علالقرارات التالیةواعتمدالمتفاوض بشأنها

2012:

واحدقیمتهتعادلللغایةتیسیریةبشروطقرضاً مدغشقرجمهوریةإلىالصندوقیقدمأن: قـرر"

أنعلى ،)خاصةسحبحقوقوحدة00000021( خاصةسحبحقوقوحدةملیونوعشرین

هذهفيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةتكونأخرىوأحكامشروطألیةیخضع

  .الوثیقة

وثمانینومئتياملیونقیمتهاتعادلمنحةمدغشقرجمهوریةإلىالصندوقیقدمأن: قرر أیضا

ألیةتخضعأنعلى ،)وحدة حقوق سحب خاصة0002801(خاصةسحبحقوقوحدةألف

  .الوثیقةهذهفيالواردةحكامواألللشروطأساسينحوعلىمطابقةتكونوأحكامشروط

الذي یعمل الغذائي،األمنألغراضالمشتركللتمویلحساب األمانة اإلسبانيیقدمأن: قرر أیضا

قیمتهتعادلللغایةتیسیریةبشروطقرضاً مدغشقرجمهوریةإلىالصندوق بصفته وصیًا عنه،

شروطألیةیخضعأنعلى ،)یورو00029014(یوروألفوتسعینئتياومملیوناعشرأربعة

.الوثیقةهذهفيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةتكونوأحكام

–مشروع دعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكيمذكرة رئیس الصندوق: مدغشقر:   )3(

قرض تكمیلي

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.18الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-63

:2012فبرایر/شباط 15القرار التالي على أساس عدم الممانعة في موعد غایته واعتمدالمتفاوض بشأنها

ثالثة أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة مدغشقر قرضًا تكمیلیًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته قـرر:"

على وحدة حقوق سحب خاصة)، 0003503وق سحب خاصة (وحدة حقمالیین وثالثمائة وخمسین ألف

أن یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه 

  ."الوثیقة

مالوي: برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام  )4(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.19الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-64

:القرارین التالیین واعتمدالمتفاوض بشأنها

قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته أربعة عشر جمهوریة مالوي: أن یقدم الصندوق إلى قـرر"

وحدة حقوق سحب خاصة) 00065014وحدة حقوق سحب خاصة (ألفینوستمائة وخمسملیوناً 

ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في على أن یخضع 

  .هذه الوثیقة

ومائتي ملیوناً : أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة مالوي منحة تعادل قیمتها أربعة عشر قرر أیضا

وحدة حقوق سحب خاصة)، فضال عن منحة 25014  000(وخمسین ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

دوالر أمریكي، على أن تخضعا ألیة شروط 600  000للبرنامج قیمتها لإلعدادرة اعتماد في صو 

"وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة.
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  آسیا والمحیط الهادي  (ج)

مشروع تحسین سبل المعیشة الریفیة في محافظات مذكرة رئیس الصندوق:: كمبودیا  )1(

تییه، وبریاه فیهیار، وراتاناكیريكرا

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.20الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-65

:القرارین التالیین واعتمدالمتفاوض بشأنها

ثمانمائةقیمتهتعادلقرضا بشروط تیسیریة للغایةمملكة كمبودیاإلىالصندوقُیقدمأن: ررـق"

خضعیأنعلى،)خاصةسحبحقوقوحدة000850(خاصةسحبحقوقوحدةوخمسین ألف

  .الوثیقةهذهفيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةً تكونأخرىوأحكامشروطألیة

ةوحدثمانمائة وخمسین ألفمنحة تعادل قیمتها مملكة كمبودیاإلى أن یقدم الصندوق قرر أیضا: 

أن تخضع ألیة شروط وأحكام وحدة حقوق سحب خاصة) على 000850(خاصةسحبحقوق

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

غانكسيفيالمتكاملةالزراعیةالتنمیةمشروعالصین:   )2(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.21ةالوثیقفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-66

:القرار التاليواعتمدالمتفاوض بشأنها

تسعة وعشرین قیمتهتعادلعادیةبشروطقرضاً الشعبیةالصینجمهوریةإلىالصندوقیقدمأن:قـرر"

،)خاصةسحبحقوقوحدة00065029(خاصةسحبحقوقوحدةملیونًا وستمائة وخمسین ألف 

فيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةتكونأخرىوأحكامشروطألیةیخضعأنعلى

  ."الوثیقةهذه

مشروع دعم سبل العیش المتكاملةالهند:   )3(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.22الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-67

:القرار التاليواعتمدالمتفاوض بشأنها

ستة وخمسین تعادل قیمته تیسیریة للغایةقرضا بشروط جمهوریة الهندأن ُیقدم الصندوق إلى قرر:"

وحدة حقوق سحب خاصة)، على أن 70056  000وحدة حقوق سحب خاصة (ملیونا وسبعمائة ألف 

الواردة في هذه حكاماألأخرى تكون مطابقًة على نحو أساسي للشروط و حكامشروط وأةخضع ألیی

  ."الوثیقة

برنامج األمن الغذائي والفرص االقتصادیة المستند إلى جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة:   )4(

المجتمع المحلي في سوم سون سون جاي

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.23الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-68

:القرار التاليواعتمدتفاوض بشأنهاالم

ثمانیة مالیین اتعادل قیمتهجمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة منحة أن یقدم الصندوق إلى قـرر:"

أن ) على وحدة حقوق سحب خاصة0008508وحدة حقوق سحب خاصة (وثمانمائة وخمسین ألف

في هذه واألحكام الواردة للشروط أخرى تكون مطابقة على نحو أساسيوأحكامخضع ألیة شروط ت

  ."الوثیقة
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مشروع تنمیة الري في إیرانامادوسري النكا:   )5(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.24الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-69

:القرار التاليواعتمدالمتفاوض بشأنها

قرضًا بشروط تیسیریة للغایة هوریة سري النكا االشتراكیة الدیمقراطیة جمأن یقدم الصندوق إلى قـرر:"

وحدة 14  000350وحدة حقوق سحب خاصة (أربعة عشر ملیونا وثالثمائة وخمسین ألفتعادل قیمته 

حقوق سحب خاصة)، على أن یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي 

  ."ذه الوثیقةللشروط واألحكام الواردة في ه

مشروع تخزین الذرة في تیمور لیشتيتیمور لشتي:   )6(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.25الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-70

:القرار التاليواعتمدالمتفاوض بشأنها

منحة تعادل قیمتها ثالثة مالیین ومائتي طیةتیمور لیشتي الدیمقراجمهوریة إلى قدم الصندوق: أن یُ قرر"

خضع ألیة شروط ت، على أن وحدة حقوق سحب خاصة)0002003(حقوق سحب خاصةألف وحدة 

  ".في هذه الوثیقةواألحكام الواردةعلى نحو أساسي للشروط تكون مطابقةً أخرى وأحكام

  أمریكا الالتینیة والكاریبي  (د)

برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الریفیة القومیات: جمهوریة بولیفیا متعددة  )1(

دولة بولیفیا المتعددة القومیاتفي أراضي

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.26الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-71

:القرارین التالیینواعتمدالمتفاوض بشأنها

عشر أحدقیمتهتعادلمتوسطةبشروطقرضاً القومیاتالمتعددةبولیفیادولةإلىالصندوققدمیأن:قـرر"

یخضعأنعلى )خاصةسحبحقوقوحدةملیون11.60(خاصةسحبحقوقوحدةملیونا وستمائة ألف 

  .الوثیقةهذهفيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةتكونأخرىوأحكامشروطألیة

بولیفیادولةإلىحساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائيیقدمأن:أیضاً قـرر

بشروطقرضاً ، من خالل الصندوق بصفته الوصي على حساب األمانة اإلسباني،القومیاتالمتعددة

15.0بما یعادل حوالي (ملیون یورو)11.20(یوروأحد عشر ملیونا ومائتي ألفقیمتهتعادلمتوسطة

أساسينحوعلىمطابقةتكونأخرىوأحكامشروطألیةیخضعأنعلى )ملیون دوالر أمریكي تقریباً 

  ".الوثیقةهذهفيالواردةواألحكامللشروط

برنامج مساندة المبادرات اإلنتاجیة في المناطق الریفیة: مذكرة رئیس الصندوقهایتي:   )4(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.29الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-72

:التاليالقرارواعتمدالمتفاوض بشأنها

أربعة مالیین اتعادل قیمتهجمهوریة هایتيإلى تمویل تكمیلي على شكل منحة أن یقدم الصندوققـرر:"

أن على وحدة حقوق سحب خاصة)0008504وحدة حقوق سحب خاصة (وثمانمائة وخمسین ألف
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في هذه واألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامخضع ألیة شروط ت

  ."الوثیقة

مشروع إدماج المنتجین على نطاق صغیر في سالسل القیمة والوصول إلى نیكاراغوا:   )5(

األسواق

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.30الوثیقةفيواردالالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-73

:القرارین التالیینواعتمدالمتفاوض بشأنها

ثالثة قیمتهتعادلقرضا تكمیلیا بشروط تیسیریة للغایةجمهوریة نیكاراغواإلىالصندوقُیقدمأن:ررـق"

،)خاصةسحبحقوقوحدة8503  000(خاصةسحبحقوقوحدةمالیین وثمانمائة وخمسین ألف

فيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةً تكونأخرىوأحكامشروطألیةخضعیأنعلى

  .الوثیقةهذه

ثالثة مالیین وخمسمائة تعادل قیمتها تكمیلیةمنحةجمهوریة نیكاراغواإلى أن یقدم الصندوق قرر أیضا:

أن تخضع ألیة شروط ة حقوق سحب خاصة) على وحد0005003وحدة حقوق سحب خاصة (ألف

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

الشرق األدنى وشمال أفریقیا  ـ)(ه

مشروع تنمیة األعمال الریفیة: البوسنة والهرسك  )1(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.32ةالوثیقفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-74

:القرارین التالیینواعتمدالمتفاوض بشأنها

ثمانیة مالیین وخمسین تعادل قیمته متشددةأن یقدم الصندوق إلى البوسنة والهرسك قرضًا بشروط قـرر: "

وط یخضع ألیة شر على أن وحدة حقوق سحب خاصة)، 0508  000وحدة حقوق سحب خاصة (ألف

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

أن یقدم الصندوق إلى البوسنة والهرسك منحة تعادل قیمتها خمسمائة ألف وحدة حقوق سحب قرر أیضا: 

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام تكون مطابقة على 000500خاصة (

  ."اسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقةنحو أس

  مشروع تعزیز الدخول الریفیة من خالل تحسین األسواقمصر:   )2(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.33الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-75

:القرارین التالیینواعتمدالمتفاوض بشأنها

أربعة وأربعین قیمتهتعادلمتوسطةبشروطقرضاً العربیةمصرجمهوریةیقدم الصندوق إلى أن قـرر:"

أنعلى) خاصةسحبحقوقوحدة00014044(خاصةسحبحقوقوحدةملیونا ومائة وأربعین ألف

هذهفيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةتكونأخرىوأحكامشروطألیةیخضع

  .الوثیقة
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وحدةستمائة وثالثین ألفقیمتهاتعادلمنحةالعربیةمصرجمهوریةإلىأن یقدم الصندوق قرر أیضا:

أخرىوأحكامشروطألیةخضعتأنعلى) خاصةسحبحقوقوحدة630  000(خاصةسحبحقوق

  "الوثیقة.هذهفيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةتكون

  تنمیة سالسل القیمة الزراعیة في المناطق الجبلیة في والیة الحوزمشروع المغرب:   )3(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.34الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-76

:القرارین التالیینواعتمدالمتفاوض بشأنها

شروط عادیة تعادل قیمته أربعة مالیین ومائة ألفقرضًا بالمملكة المغربیةأن یقدم الصندوق إلى قـرر:"

وأحكامیخضع ألیة شروط أنعلى ) وحدة حقوق سحب خاصة0001004وحدة حقوق سحب خاصة (

  .في هذه الوثیقةواألحكام الواردةأخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط 

متها تسعین ألف وحدة حقوق سحب المملكة المغربیة منحة تعادل قیأن یقدم الصندوق إلى :قرر أیضا

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو 00090خاصة (

  "في هذه الوثیقة.أساسي للشروط واألحكام الواردة

  مشروع تنمیة البذور: السودان  )4(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.35الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-77

:القرار التاليواعتمدالمتفاوض بشأنها

ستة مالیین وثالثمائة وخمسین ألفاتعادل قیمتهجمهوریة السودان منحة أن یقدم الصندوق إلى قـرر:"

وأحكامخضع ألیة شروط أن ت) على وحدة حقوق سحب خاصة3506  000وحدة حقوق سحب خاصة (

".في هذه الوثیقةواألحكام الواردة طابقة على نحو أساسي للشروط أخرى تكون م

-في والیة سلیانةمشروع التنمیة الزراعیة المتكاملة مذكرة رئیس الصندوق: : تونس  )5(

  قرض تكمیلي–المرحلة الثانیة

اتفاقیة التمویل و وضمیمتهاEB 2011/104/R.63الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-78

:القرار التاليواعتمدالمتفاوض بشأنها

ر" قرضًا تكمیلیًا بشروط عادیة تعادل قیمته ثالثة مالیین إلى الجمهوریة التونسیةأن یقدِّم الصندوق:قرَّ

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة 0002003ومائتي ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

طابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة."شروط وأحكام أخرى تكون م

برنامج التنمیة الزراعیة الرعویة وتشجیع المبادرات : مذكرة رئیس الصندوق: تونس  )6(

  قرض ومنحة تكمیلیتان–المحلیة في الجنوب الشرقي

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.64الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-79

:القرارین التالیینواعتمدالمتفاوض بشأنها

قرضا تكمیلیا بالشروط العادیة تعادل قیمته ملیونین الجمهوریة التونسیة: أن ُیقدم الصندوق إلى قرر"

على وحدة حقوق سحب خاصة)0005502حقوق سحب خاصة (ةوخمسمائة وخمسین ألف وحد

روط وأحكام أخرى تكون مطابقًة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في شأليخضع یأن 

  .هذه الوثیقة
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منحة تعادل قیمتها ثالثمائة وخمسین ألف الجمهوریة التونسیة: أن ُیقدم الصندوق إلى أیضاقررو 

شروط خضع أليعلى أن توحدة حقوق سحب خاصة)000350حقوق سحب خاصة (ةوحد

  ".ن مطابقًة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقةوأحكام أخرى تكو 

  برنامج فرص العمل الریفیة- االستثمار في الیمن: الیمن  )7(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2011/104/R.36الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-80

:اليالقرار التواعتمدالمتفاوض بشأنها

خمسة مالیین وسبعمائة وعشرین اتعادل قیمتهالجمهوریة الیمنیة منحةإلى الصندوق : أن یقدم قـرر"

خضع ألیة شروط توأن وحدة حقوق سحب خاصة)0007205ألف وحدة حقوق سحب خاصة ( 

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

مجلس التنفیذي بصفته هذه وكذلك بصفته مجلس أمناء حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك وافق ال-81

ألغراض األمن الغذائي على كل مقترحات المشروعات والبرامج المقدمة من رئیس الصندوق، وذلك حسب مقتضى 

الحال.

ریعیة الحالیة في بلدها والمعارضة لتقدیم معونة من ة الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أنه نظرا للوالیة التشممثلأشارت -82

الوالیات المتحدة األمریكیة إلى مدغشقر أو عن طریق مدغشقر بسبب الشواغل المتعلقة باالتجار في األشخاص، فإن 

الوالیات المتحدة تعارض استخدام تمویل من الصندوق في مدغشقر وطلبت تسجیل هذا الموقف في محضر الجلسة. 

لى ذلك، وفقا للوالیات التشریعیة في الوالیات المتحدة والمعارضة لتقدیم مساعدة من المؤسسات المالیة وفضال ع

الوالیات المتحدة األمریكیة عن معارضتها للمنحة المقترح ةممثلالدولیة لصالح حكومة جمهوریة السودان، أعربت

.     ضرامحهذه الو الواجب في سجل هذا الموقف على النحقددیمها إلى هذه الدولة العضو. و تق

مـن 11(البنـد اقتراحات المنح المعروضـة علـى المجلـس التنفیـذي للنظـر فیهـا -یاء 

  جدول األعمال)

منحة بموجب نافذة منح القطاع الخاص إلى شركة مالي بیوكاربورانت المحدودة للوقود 

  الحیوي

EBثیقة الو في المعلومات التي تحتوي علیهاالمجلس التنفیذينظر-83 2011/104/R.38 ووافق على المنحة

المقترحة باعتماد القرار التالي: 

بناء دخول المزارعین وشبكات أمانهم مع ضمان لبرنامجم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي أن یقدِّ قرر:"

دوالر 000500دوالر أمریكي (000500إمدادات الطاقة المحلیة في أفریقیا الغربیة، منحة ال تتجاوز 

) من أجل برنامج MaliBiocarburant SAشركة مالي بیوكاربورانت المحدودة للوقود الحیوي (أمریكي) إلى

مدته أربع سنوات وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدَّمة إلى المجلس 

  التنفیذي في هذه الوثیقة. "

قترح الخاص بهذه الشراكة االبتكاریة الذي من شأنه أن یساعد على استكشاف بعرض المالمجلس التنفیذيرحب -84

الضوء أیضا على أهمیة كفالة وجود األطر الممثلونإمكانات أفریقیا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وألقى 
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ث السلوك وأهمیة حصول الكیان الخاص المتلقي على تقییم إیجابي من حیالتشریعیة المالئمة في هذا الشأن

.  االجتماعي واألخالقي

  من جدول األعمال)12(البند 2012- 2011أنشطة المشروعات المزمعة–كاف

حول أنشطة المشروعات المزمعة، بما فیها األنشطة المقترحة EB 2011/104/R.39تم عرض الوثیقة -85

والموافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدة على المجلس التنفیذي للعلم.

(البند التجدید التاسع لموارد الصندوق الخاصة مشاورات اللهیئة تقریر عن الدورة الثالثة –الم 

  من جدول األعمال)13

التجدید التاسع لموارد الخاصة بمشاورات التقریر عن الدورة الثالثة لهیئة عرض على المجلس التنفیذي للعلم-86

  .)EB 2011/104/R.40الصندوق (الوثیقة 

  من جدول األعمال)14ئل المالیة (البند المسا-میم

  تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الحادي والعشرین بعد المائة )أ(

2016-2012اختیار المراجع الخارجي للصندوق للفترة   )2(

مائة (الوثیقة استعرض المجلس التنفیذي تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الحادي والعشرین بعد ال-87

EB 2011/104/R.41.ورحب بما احتوى علیه التقریر من معلومات (

(الوثیقة    2016-2012وانتقل المجلس إلى توصیة اللجنة بشأن اختیار المراجع الخارجي للصندوق للفترة -88

EB 2011/104/R.62ة ) فوجه الشكر إلى اللجنة على انخراطها في هذه العملیة ووافق على تعیین مؤسس

Deloitte & Touche 2016- 2012كمراجع خارجي للصندوق للفترة      .

  تعدیالت على اللوائح المالیة للصندوق (ب)

EBوثیقة التعدیالت على اللوائح المالیة للصندوق وضمیمتها (الوثیقة فيالمجلس نظر-89 2011/104/R.42  

EBوالوثیقة  2011/104/R.42/Add.1 اجعة الحسابات سبق لها أن استعرضت هذا ) وأحیط علما بأن لجنة مر

المقترح في اجتماعیها العشرین بعد المائة والحادي والعشرین بعد المائة. وأحیط المجلس علما أیضا بالتعدیل 

المعروض في الضمیمة الذي جاء بعد الطلبات التي تلقتها لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها الحادي والعشرین 

یهدف إلى كفالة االتساق في النص المقترح للفقرتین الثالثة والربعة من المادة السادسة. ووافق الذي بعد المائة و 

المجلس على تغییر التعدیل المقترح إدخاله على الفقرة الفرعیة األولى من المادة الثانیة بإضافة عبارة "والمیزانیة 

الرأسمالیة". 

ة إلى المجلس التنفیذي، جرى التوضیح بأن موافقة المجلس وفي أعقاب اإلعراب عن شاغل حول إسناد المسؤولی-90

التنفیذي المقترحة على بیان سیاسة االستثمار في الصندوق تتفق تماما مع دور المجلس بموجب اتفاقیة تأسیس 

الصندوق والمتمثل في توفیر اإلرشاد واإلشراف إلدارة الصندوق وأن إدارة الصندوق سوف تتحمل في كل األحوال 

لیة المقترح المقدم إلى المجلس التنفیذي. مسؤو 
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وضیح بشأن المخصصات المرَحلة، أوضح الصندوق أن ین للحصول على ممثلوفي أعقاب ورود طلبات من عدة -91

المقترح المعني یعرض تقنینا وتوضیحا للممارسة المطبقة في الوقت الراهن ولیس تحوال عن اإلجراءات الحالیة.  

لس التنفیذي على عرض مشروع القرار بشأن التعدیالت المدخلة على اللوائح المالیة للصندوق، وفي الختام، وافق المج-92

EBكما هي واردة في ملحق الوثیقة   2011/104/R.42 وحسب التعدیل اآلخر الذي حسب تعدیلها في الضمیمة

امسة والثالثین في علیها على النحو المبین أعاله، على مجلس المحافظین في دورته الخهوافق على إدخال

إلقرارها.2012فبرایر/شباط 

توافق اآلراء لىالنمسا االنضمام إممثلم یتسن ل، لالثامنةمن المادة 2وفي ضوء التعدیل المقترح إدخاله على الفقرة -93

وطلب إبالغ موقفه في محضر هذه الجلسة.       

سیاسة االستثمار في الصندوق(ج)

صندوق بیان سیاسة االستثمار في ال)1(

المبادئ التوجیهیة الستثمارات الصندوق )2(

إطار الرقابة الداخلیة الستثمارات الصندوق )3(

EBنظر المجلس التنفیذي في بیان سیاسة االستثمار في الصندوق (الوثیقة -94 2011/104/R.43 ووافق علیه، مع (

صندوق (الوثیقة   اإلحاطة علما بالمعلومات التي تحتوي علیها المبادئ التوجیهیة الستثمارات ال

EB 2011/104/R.44 وٕاطار الرقابة الداخلیة الستثمارات الصندوق (الوثیقة (EB 2011/104/R.45 .(

رات این على زیادة المخاطر التي ینطوي علیها المقترح المشار إلیه، واستذكروا أن أمان االستثمالممثلأكد بعض -95

إلى طبیعة والیته. وأعطت إدارة الصندوق المجلس تطمینات بأنها ینبغي أن یكون هو الغایة السامیة للصندوق بالنظر 

تأخذ في الحسبان الشواغل المتعلقة باألمن وأشارت إلى أن تقییما مستقال لحافظة استثمارات الصندوق سلط الضوء 

فإن ، AAAعلى أنه، رغم اشتمال الحافظة على مكون عالي المستوى من السندات الحكومیة المصنفة عند مرتبة  

هذا أنتج حافظة ذات استثمارات بالغة التعقید. وفي هذه الظروف، من شأن التنویع بإدخال فئات أصول أدنى مرتبة 

أن یقلل المخاطر الكلیة في حافظة االستثمارات.     

  في الصندوق ال شروط اإلقراض المختلطةإدخ(د)

دوق إلى جانب ورقة اجتماع بشأن األسئلة التي استعرض المجلس وثیقة إدخال شروط اإلقراض المختلطة في الصن-96

EBوردت عن طریق منسقي القوائم (الوثیقة 2011/104/R.61والوثیقةEB 2011/104/R.61/C.R.P.1.(

ن تاریخ هذا المقترح ومبرراته، وخصوصا في ضوء المناقشات الجاریة بشأن التجدید أمناقشة بشالممثلونوقد أجرى -97

ین دعوا إلى استعراض منهجي لشروط ومعاییر اإلقراض في الصندوق الممثل. ومع أن بعض التاسع لموارد الصندوق

بوجه عام بغیة توحید كل التغییرات المعنیة، أقر آخرون بالقبول المتنامي لشروط مماثلة في المؤسسات المالیة الدولیة 

وقت إلجراء مزید من النظر المتمعن في هذا األخرى والمصارف اإلنمائیة اإلقلیمیة. وٕاقرارا  بالحاجة إلى مزید من ال

أیضا إلى أهمیة الحل التوفیقي والحاجة إلى المضي قدما الممثلونشار ألب التغذیة المرتدة من العواصم، المقترح وط

بشأن هذا الموضوع بروح من التضامن. 

ٕاقرارا بالحاجة إلى زیادة ، وخصوصا الدول األعضاء المقترضة، و الصندوقومراعاة للشواغل التي تساور أعضاء-98

الموارد المولدة داخلیا في فترة التجدید التاسع لموارد الصندوق، وافق المجلس التنفیذي على إجراء استعراض شامل 
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، وضمن ذلك االستعراض سیقوم الصندوق باستعراض 2012لسیاسات اإلقراض ومعاییره في الصندوق خالل عام 

مكان مع الشروط المطبقة لدى المؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك الدولي لإلنشاء شروطه اإلقراضیة ومواءمتها قدر اإل

والتعمیر مع مراعاة خصوصیة الصندوق على النحو المبین في اتفاقیة تأسیسه. 

وبناء على هذه المناقشات، قرر المجلس التنفیذي أیضا أن یطلب إلى الدورة الخامسة والثالثین لمجلس المحافظین أن -99

GCن جدول أعمالها موضوع تنقیح سیاسات اإلقراض ومعاییره (الوثیقة تحذف م 35/L.5             .الذي ینظره حالیا (

تعدیالت على المبادئ التوجیهیة للصندوق الخاصة بمراجعة حسابات المشروعات (هـ)

  (الستخدام المقترضین) 

ئ التوجیهیة للصندوق الخاصة بمراجعة حسابات تعدیالت على المباد"نظر المجلس التنفیذي الوثیقة المعنونة-100

EB(الوثیقة "المشروعات 2011/104/R.46 ،ووافق علیها بالشكل المعروضة به في الملحق بالوثیقة المذكورة (

لتطبیقها فورا على كل االتفاقات الساریة المتعلقة بمشروعات التنمیة والزراعیة وبرامجها الممولة من الصندوق. وفي 

الموافقة، خول المجلس التنفیذي لرئیس الصندوق سلطة إدخال التعدیالت غیر الجوهریة على هذه معرض هذه

المبادئ التوجیهیة من وقت آلخر، مع إطالع المجلس التنفیذي على المعلومات المتعلقة بتلك التعدیالت. 

  2012خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام (و)

(الوثیقة   2012خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام فيفیذي المجلس التننظر-101

EB 2011/104/R.47 وأحیط علما بأن هذه الخطة وافق علیها رئیس الصندوق بالفعل وأن لجنة مراجعة (

المجلس التنفیذي خطة العمل التي الحسابات لم تعرض أي مقترحات على رئیس الصندوق للنظر. وبعد أن نظر

تحتوي علیها الوثیقة المذكورة، أقر خطة العمل المذكورة.  

  مرحلیةقاریر ت)ز(

التجدید الثامن لموارد الصندوق مساهماتعن وضع تقریر )1(

  2011الثالث من في الفصل تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق )2(

EBلوثیقةعرضت على المجلس التنفیذي للعلم ا-102 2011/104/R.48 في الدول األعضاءتمساهمابشأن وضع

EBوالوثیقةالتجدید الثامن لموارد الصندوق 2011/104/R.49 لربع الثالث من حافظة استثمارات الصندوق لبشأن

2011.  

تقریر عن التقدم المحرز في تنفیذ نظام تخصیص الموارد علـى أسـاس األداء -نون 

  من جدول األعمال)15(البند 

  التقدم المحرز في تنفیذ نظام تخصیص الموارد على أساس األداء (الوثیقةنظر المجلس التنفیذي في تقریر -103

EB 2011/104/R.50 2012ومخصصات عام 2011) وضمیمته التي تشتمل على مجموع الدرجة القطریة لعام

). وقد أحیط المجلس علما بأن خطئا وقع في أرقام EB 2011/104/R.50/Add.1الناتجة عن ذلك (الوثیقة   

لبلدان وٕاجمالي الدخل القومي في آسیا، وأن هذا الخطأ سیصحح، ووافق المجلس على عرض تقریر التقدم سكان ا

للعلم. كما أحیط المجلس علما 2012المحرز على مجلس المحافظین في دورته الخامسة والثالثین في فبرایر/شباط 
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المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس لمجموعة العمل 2012باالجتماع المقرر عقده في ینایر/كانون الثاني 

األداء والقضایا التي سیتناولها ذلك االجتماع. 

(البنــد الصــندوقوبــرامجمشــروعاتفــيالجــودةضــمانعــنالســنويالتقریــر-ســین

  من جدول األعمال)16

EBعرضت على المجلس التنفیذي للعلم الوثیقة  -104 2011/104/R.51لجودةاضمانعنالسنويالتقریروهي

  .الصندوقوبرامجمشروعاتفي

من جدول األعمال)17تحدیث عن التغییر واإلصالح (البند -عین 

  تحدیث عن تنفیذ التغییر واإلصالح(أ)

في الوثیقة المعنونة "تحدیث عن تنفیذ التغییر واإلصالح: تقریر مرحلي عن التعزیز المؤسسي، المجلس التنفیذينظر-105

دوق، ومواءمة الموارد البشریة والمالیة مع االهداف االستراتیجیة، وٕاصالحات الموارد البشریة، وتنفیذ نموذج عمل الصن

) وأحیط علما EB 2011/104/R.52وتعزیز اإلدارة المالیة، والتحسینات في أسالیب العمل األخرى" (الوثیقة 

ة اإلصالح الجاریة، أقر المجلس بالمعلومات التي تحتوي علیها تلك الوثیقة. وفي معرض تسلیط الضوء على عملی

بضخامة هذا العمل وحث على مواصلة الجهود فیه. 

وقد وصفت إدارة الصندوق عملیة مراجعة الوظائف الجاریة حالیا، وأكدت، مع اإلقرار بأن قدرا معینا من القلق سوف -106

ي تعلن نتائجها، بدال من بث حالة تسببه هذه العملیة ال محالة، أهمیة االنتظار إلى حین إتمام تلك العملیة تماما ك

من عدم الیقین إذا جرى تعمیم نتائج مؤقتة. 

وكخطوة إضافیة صوب تحقیق تماسك واتساق تنفیذ القواعد الجدیدة الخاصة بهیئة الموظفین وٕاجراءات تنفیذها، سوف -107

حدد یجري تنفیذه في وهناك تدریب م، 2012في شهر ینایر/كانون الثاني تعقد اجتماعات للشرح مع كل الدوائر

. وسلطت إدارة الصندوق أیضا الضوء على التحول في النهج المتبع، حیث یعتبر في هذا الشأنشعبة الموارد البشریة

موظفو شعبة الموارد البشریة شركاء مع مدیري األعمال من أجل دعمهم وتدریبهم بغیة تعزیز فعالیة عملیة اإلدارة 

وكفاءتها. 

هناك تعاونا جاریا في الوقت أنمیدانیین، أوضحت إدارة الصندوق وفیر الدعم الكامل للموظفین الوتعبیرا عن أهمیة ت-108

الحالي من أجل تحدید وتوفیر أنسب وأنفع اشكال التدریب والدعم لمدیري البرامج القطریین في المیدان. ومع طمأنة 

أهمیة إتمام العمل الجاري حالیا من أجل المجلس بما تحقق من تقدم في هذا الشأن، أكدت إدارة الصندوق أیضا 

إرساء نظام حوافز مالئم للتشجیع على المزید من العمل في المیدان. 

وألقت إدارة الصندوق أیضا الضوء على التعاون المثمر مع رابطة الموظفین حتى اآلن، مع اإلشارة إلى أن التواصل -109

الموظفین كما هو أمر أساسي لتحقیق اإلقناع الالزم لتحقیق الواضح والعلني أمر أساسي عند طلب التغیة المرتدة من

النجاح في هذا اإلصالح.

وقد أحیط المجلس التنفیذي علما بالمعلومات المتعلقة بالتنویع بین الجنسین والتوزیع الجغرافي في فئات الموظفین -110

لموظفین، أوضحت إدارة الصندوق الفنیین وما تم مؤخرا في مجال توظیف الموظفین الفنیین. وأخیرا، بشأن مسح ا

موجز الخطوات المقترحة مستقبال، بما في ذلك تحدید القضایا الرئیسة التي ینبغي متابعتها من قبل الدوائر المعنیة. 
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وطمأنت إدارة الصندوق المجلس إلى أنها ملتزمة بمعاملة عملیات توظیف الموظفین بشفافیة، واكدت أن الجودة -111

                ألمر من قبل، سوف تظالن هما أسمى المبادئ التي تراعى في عملیات التوظیف.والجدارة، كما كان ا

-2009تقریر عن اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة (ب)

2011  

الوثیقة (2011-2009التقریر النهائي لبرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة فيیذي المجلس التنفنظر -112

EB 2011/104/R.53( وذلك إلى جانب مسودة القرار المرفقة بشأن إعادة توجیه الرصید المتبقي من اعتمادات ،

اإلنفاق الخاص ببرنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة كإنفاق خاص بتحقیق اإلصالح یوجه إلى تمویل تنفیذ نواتج 

. 45- 29البشریة، وذلك على النحو المقترح في الفقرات المبادرات الرئیسة في مجال إصالح الموارد

وٕادراكا لالحتیاجات المالیة المتوقعة الناشئة عن مبادرة مراجعة الوظائف وغیرها من المبادرات الرئیسة الجاري تنفیذها -113

 EBه الوثیقة حالیا في مجال إصالح الموارد البشریة، وافق المجلس التنفیذي على التقریر النهائي الذي تحتوي علی

2011/104/R.53 بشأن النفقات المتحملة في شأن برنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة، ووافق على

. وفضال على ذلك، وافق المجلس على المقترح المتعلق بإعادة توجیه 2012عرضه على مجلس المحافظین في عام 

إنفاقالخاص ببرنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة كوٕاعادة تخصیص الرصید المتبقي من اعتمادات اإلنفاق 

وجه إلى تمویل تنفیذ نواتج المبادرات الرئیسة في مجال إصالح الموارد البشریة، ووافق على یخاص بتحقیق اإلصالح 

للموافقة. 2012عرض مسودة القرار بشأن هذا الموضوع على مجلس المحافظین في فبرایر/شباط 

طلعه إلى تلقي المزید من المعلومات بشأن استخدام هذه األموال في التقاریر التي تعد مستقبال.       وأعرب المجلس عن ت-114

تقریـــر عـــن استضـــافة الصـــندوق لآللیـــة العالمیـــة التفاقیـــة األمـــم المتحـــدة -فـــاء 

لمكافحة التصحر في البلدان التـي تعـاني مـن الجفـاف الشـدید و/أو التصـحر 

  من جدول األعمال)18د (البنوبخاصة في أفریقیا 

تقریر عن استضافة الصندوق لآللیة العالمیة التفاقیة األمم المتحدة للعلمعرض على المجلس التنفیذي-115

(الوثیقة   لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و/أو التصحر وبخاصة في أفریقیا

EB 2011/104/R.54.(

للدورة الخامسة والثالثین لمجلـس المحـافظین وبرنـامج جدول األعمال المعدل –صاد 

  من جدول األعمال) 19أحداث الدورة (البند 

 EBالمجلس التنفیذي في مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والثالثین لمجلس المحافظین (الوثیقة نظر-116

2011/104/R.55تعدیالت التالیة التي تعكس ما اتخذه )، ووافق المجلس على جدول األعمال المؤقت مع إدخال ال

من مقررات في دورته الحالیة:

إدخال شروط اإلقراض المختلطة في الصندوق (أي إجراء استعراض شامل لسیاسات من أجل تنفیذ مقرره بشأن  )أ(

، وضمن ذلك االستعراض سیقوم الصندوق باستعراض شروطه 2012اإلقراض ومعاییره في الصندوق خالل عام 

یة ومواءمتها قدر اإلمكان مع الشروط المطبقة لدى المؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر اإلقراض
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مع مراعاة خصوصیة الصندوق على النحو المبین في اتفاقیة تأسیسه)، سوف یقترح المجلس التنفیذي حذف البند 

ومعاییره، وذلك استنادا إلى فهم لدى بعض الحالي المدرج على جدول األعمال بشأن تعدیل سیاسات اإلقراض 

ین مفاده أن كان في مقدور المجلس التنفیذي المضي قدما في طلب تفویض كامل للسلطة في هذا الشأن؛الممثل

وسوف یقترح المجلس التنفیذي أیضا إدراج طلب العضویة غیر األصلیة الوارد من جمهوریة إستونیا.   )ب(

قراض ومعاییره في الصندوق، وافق المجلس التنفیذي على إنشاء مجموعة عمل باستعراض سیاسات اإلوفیما یتعلق-117

ة تتألف من عضوین من القائمة ألف وعضو واحد من القائمة باء وعضو واحد من كل قائمة من القوائم الفرعی

في موعد غایته طلب المجلس إلى منسقي القوائم اإلبالغ بالترشیحات الخاصة بقوائمهم المندرجة تحت القائمة جیم. و 

توكل إلى وسوف. 2012في أوائل عام مسودة الصالحیاتتعمم. وسوف2011دیسمبر/كانون األول 20الثالثاء 

بإحالة أي عرض ناتج عن ذلك التنفیذي في وقت یسمح لهمجموعة العمل هذه مهمة عرض مقترحها على المجلس

سیاسات ومعاییر اإلقراض الموافق علیها على هذا من أجل تطبیق2013المقترح إلى مجلس المحافظین في عام 

. وسوف تعد مذكرة 2013بریل/نیسان أالدورة األولى للقروض المقدمة من الصندوق في النحو من أجل الموافقة على 

تفسیریة عن الخلفیة والخطوات التالیة المقترحة وتعمم على المجلس التنفیذي. 

سوف یعقد قبیل انعقاد الدورة االجتماع العالمي الرابع لمنتدى المزارعینن وأحیط المجلس التنفیذي علما أیضا بأ-118

السادسة والثالثین لمجلس المحافظین، وسوف یعرض على مجلس المحافظین في جلسته الرسمیة موجز لمداوالت 

المنتدى. 

  من جدول األعمال)20مسائل أخرى (البند -قاف 

  اد االئتماني لموظفي الصندوقالتسییر وٕادارة المخاطر في االتح)أ(

التسییر وٕادارة المخاطر في االتحاد بشأنEB 2011/104/R.56عرضت على المجلس التنفیذي للعلم الوثیقة -119

. االئتماني لموظفي الصندوق

  2012تعدیل مواعید دورات المجلس التنفیذي للفترة من أبریل/نیسان إلى سبتمبر/أیلول (ب)

لى النظر في تعدیل المواعید لدورات المجلس التنفیذي للفترة من أبریل/نیسان إلى انتقل المجلس التنفیذي إ-120

) ووافق على المواعید المعدلة للدورة السادسة بعد المائة EB 2011/104/R.57(الوثیقة 2012سبتمبر/أیلول 

ونظرا للتعارض مع ). وفیما یتعلق بالدورة الخامسة بعد المائة، 2012سبتمبر/أیلول 21- 20(الخمیس والجمعة 

. وقد 2012بریل/نیسان أ4-2أحداث أخرى مقررة، وافق المجلس على تعدیل موعد انعقاد تلك الدورة لیصبح 

ة كندا المجلس علما بأن بلدها قد ال یوفد ممثال إلى دورة إبریل/نیسان بسبب تعارض موعدها مع موعد ممثلأحاطت 

لیة منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة. اجتماع غیر رسمي سوف تعقده في أمریكا الشما

یط المجلس علما بأنه یمكن أحالتنفیذي الخامسة بعد المائة، وبالنظر إلى الوقت الطویل المتبقي حتى دورة المجلس-121

تأجیل عرض الوثائق ذات الصلة.   
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عضاء األي الدولممثلالندوة غیر الرسمیة عن مدونة قواعد السلوك الخاصة بمداوالت)ج(

  في المجلس التنفیذي

مداوالت الندوة غیر الرسمیة عن بشأنEB 2011/104/R.58عرضت على المجلس التنفیذي للعلم الوثیقة -122

. األعضاء في المجلس التنفیذيي الدولممثلمدونة قواعد السلوك الخاصة ب

  عضویة غیر أصلیةاتطلب  (د)

والوثیقة EB 2011/104/R.59یة المعروضة في الوثیقة نظر المجلس التنفیذي في طلبات العضویة غیر األصل-123

EB 2011/104/R.65 ویوصي المجلس التنفیذي بأن یوافق مجلس المحافظین على طلبي العضویة الواردین من .

جمهوریة جنوب السودان وجمهوریة إستونیا.

الندوات غیر الرسمیة (هـ)

تجريمیة. وقد اتفق المجلس على أن ة الندوات غیر الرسألمسندا، نظر المجلس التنفیذي في ة كممثلبناء على طلب -124

التحسینات الممكنة في كفاءة هذه الندوات وفعالیتها وآلیات إعداد مناقشة بشأنمن خالل منسقي القوائم واألصدقاء

التقاریر عنها.

  اختتام الدورة -راء 

بأن المتوقع أن یقدم منسقو القوائم الترشیحات في اختتام الدورة أحیط المجلس التنفیذي علما على سبیل التذكیر-125

الخاصة بكل مما یلي: 

انتخابات المجلس التنفیذي؛  )أ(

مكتب مجلس المحافظین، على أن یكون الرئیس من القائمة ألف وأن یكون هناك نائب للرئیس من كل من   )ب(

القائمتین باء وجیم؛

.  اإلقراض المختلطةیرومعایبسیاساتمجموعة العمل المتفق على إنشائها المعنیة   )ج(

الذي وضح طوال نفیذي على االنخراط النشط والمثمروقد اختتم رئیس الصندوق الدورة معربا عن الشكر للمجلس الت

ح الخاص ر المناقشات. وقد لخص رئیس الصندوق ما تم اتخاذه من قرارات، بما في ذلك الموافقة على المقت

االنخراط مع القطاع الخاص، وٕانشاء مجموعة عمل تتولى استعراض شروط بالمیزانیة، واستراتیجیة الصندوق بشأن 

ما صاحب ذلك من زیادة في حجم العمل على المجلس إلىومعاییر اإلقراض المختلطة. وٕاذ أشار رئیس الصندوق

ب صدقاء سوف ینظرون في السبل الممكنة لتبسیط هذا العمل. ثم أعر ذي، استذكر أن منسقي القوائم واألالتنفی

رئیس الصندوق عن الشكر للمجلس التنفیذي على ما یقدمه من دعم، وعلى وجه التحدید فیما یخص مشاورات 

التجدید التاسع لموارد الصندوق. فقد وجه عمل المجلس التنفیذي ودعمه رسالة قویة بالفعل إلى الصندوق تؤید 

ق على الطابع النشط والمنفتح لدورة المجلس اختتام عملیة تجدید الموارد بنجاح. وفي الختام، علق رئیس الصندو 

  التنفیذي، والروح األسریة التي سادت المناقشات، مما یبرهن على التماسك القوي رغم اختالف وجهات النظر أحیانا.    
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1

مراقبون الصامتون لوقائع اجتماعات المجلس التنفیذي.: الEB 2010/101/INF.4/Rev.1(أ) من الوثیقة  2بناء على الفقرة 



EB/104/Rev.1الثانيالملحق 

38

  بعد المائة للمجلس التنفیذيالرابعةقائمة بالوثائق المعروضة على الدورة 

رقم الوثیقة
البند من جدول 

العمال
العنوان

EB 2011/104/R.1/Rev.12المؤقتاألعمالجدول

EB 2011/104/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.12ورةالدعملبرنامج

EB 2011/104/R.2 + Add.13اإلداریةوالمیزانیتانالنتائجإلىالمستندالصندوقعملبرنامج

التقییممكتبعملوبرنامج،2012لعامللصندوقوالرأسمالیة

2012لعامومیزانیتهالنتائجإلىالمستندالصندوقفيالمستقل

2014-2013للفترةاإلشاریةوخطته

EB 2011/104/R.33إلىالمستندالصندوقعملبرنامجعنالحساباتمراجعةلجنةتقریر

،2012لعامللصندوقوالرأسمالیةاإلداریةوالمیزانیتینالنتائج

النتائجإلىالمستندالصندوقفيالمستقلالتقییممكتبعملوبرنامج

2014- 2013للفترةاإلشاریةوخطته2012لعامومیزانیته

EB 2011/104/R.4 + Add.1 + C.R.P.24الخاصالقطاعمعالصندوقانخراطتعمیق

EB 2011/104/R.55(a)(i)والستینالتاسعةدورتهاعنالتقییملجنةرئیستقریر

EB 2011/104/R.65(a)(ii)السبعیندورتهاعنالتقییملجنةرئیستقریر

EB 2011/104/R.75(a)(iii)تنفیذعملخطةفيالمحرزلتقدماعنالتقییملجنةرئیستقریر

فيالتقییمووظیفةالتقییملمكتباألقراناستعراضوتوصیاتنتائج

الصندوق

EB 2011/104/R.8 + Add.15(b)تقییمهاجرىالتيالصندوقعملیاتوأثرنتائجعنالسنويالتقریر

2010عامفي

EB 2011/104/R.9 + Add.16لصندوقلاإلنمائیةالفعالیةتقریر

EB 2011/104/R.107بالدیونالمثقلةالفقیرةالبلداندیونمبادرةفيالصندوقمشاركة

EB 2011/104/R.118القطریةاالستراتیجیةالفرصبرنامج:الدیمقراطیةالكونغوجمهوریة

EB 2011/104/R.12 + Add.19االلتزاماتلعقدالمتاحةالموارد

EB 2011/104/R.13 + Add.1 + Sup.1
110(a)(i):برنامج دعم التنمیة الزراعیة والتسویقكوت دیفوار

EB 2011/104/R.14 + Add.1 + Sup.1
110(a)(ii)القیمسالسلفيالفاعلةالجهاتلدعمالوطنيالبرنامج:غینیا

العلیاغینیامكون–الزراعیة

                                                     
  الوثیقة متوفرة باللغة الفرنسیة فقط.1
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EB 2011/104/R.1510(a)(iii)أصحابلصالحاألشجارحاصیلمتنشیطدعممشروع:لیبریا

الصغیرةالحیازات

EB 2011/104/R.16 + Add.1 + Sup.1
210(a)(iv)ماراديإقلیمفيوالتنمیةالغذائياألمندعممشروع:النیجر

EB 2011/104/R.6010(b)(i):البرنامج الوطني للتنمیة البشریة مذكرة رئیس الصندوق:جزر القمر

المستدامة

EB 2011/104/R.1710(b)(ii)3الزراعیةاإلنتاجیةوتحسینالحرفيالتدریببرنامج:مدغشقر

EB 2011/104/R.18 + Add.110(b)(iii)إقلیميفيالتنمیةدعممشروع:الصندوقرئیسمذكرة:مدغشقر

3تكمیليقرض–ومیالكيمینابي

EB 2011/104/R.1910(b)(iv):مستدامبرنامج اإلنتاج الزراعي المالوي

EB 2011/104/R.20 + Add.110(c)(i)الریفیةالمعیشةسبلتحسینمشروع:الصندوقرئیسمذكرة:كمبودیا

وقرضمنحة–وراتاناكیريفیهیاروبریاهكراتییهمحافظاتفي

تكمیلیان

EB 2011/104/R.21 + Add.1 + Sup.1
410(c)(ii)غانكسيفيالمتكاملةالزراعیةالتنمیةمشروع:الصین

EB 2011/104/R.22 + Add.1 + Sup.1
410(c)(iii)المتكاملةالعیشسبلدعممشروع:الهند

EB 2011/104/R.23 + Add.1 + Sup.1
410(c)(iv)والفرصالغذائياألمنبرنامج:الشعبیةالدیمقراطیةالوجمهوریة

المحليالمجتمعإلىالمستنداالقتصادیة

EB 2011/104/R.24 + Add.1 + Sup.1
410(c)(v):مشروع تنمیة شبكات الري في إیرانامادوسري النكا

EB 2011/104/R.25 + Add.1 + Sup.1
410(c)(vi)الذرةتخزینمشروع:لیشتيتیمور

EB 2011/104/R.26 + Add.1 + Sup.1
510(d)(i)لألسراالقتصادياإلدماجبرنامج:القومیاتالمتعددةبولیفیادولة

القومیاتالمتعددةبولیفیادولة  أراضيفيالریفیةلمجتمعاتوا

EB 2011/104/R.29 + Add.110(d)(iv)فياإلنتاجیةالمبادراتمساندةبرنامج:الصندوقرئیسمذكرة:هایتي

تكمیلیةمنحة–الریفیةالمناطق

EB 2011/104/R.30 + Add.110(d)(v)نطاقعلىالمنتجینإدماجشروعم:الصندوقرئیسمذكرة:نیكاراغوا

وقرضمنحة–األسواقإلىوالوصولالقیمةسالسلفيصغیر

تكمیلیان

                                                     
الوثیقة متوفرة باللغة الفرنسیة فقط.2
  الواقع في الصندوق.بالمبادئ التوجیھیة للتعامل مع حكومات األمرفاء كل المعاییر المتعلقة یشریطة است3

لیزیة فقط.الوثیقة متوفرة باللغة اإلنج4
فقط.اإلسبانیةالوثیقة متوفرة باللغة 5
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EB 2011/104/R.32 + Add.1 + Sup.1
610(e)(i)الریفیةاألعمالتنمیةمشروع:والهرسكالبوسنة

EB 2011/104/R.33 + Add.1 + Sup.1
610(e)(ii)األسواقتحسینلخالمنالریفیةالدخولتعزیز:مصر

EB 2011/104/R.34 + Add.1 + Sup.1
610(e)(iii)الجبلیةالمناطقفيالزراعیةالقیمةسالسلتنمیةمشروع:المغرب

الحوزوالیةفي

EB 2011/104/R.35 + Add.1/Rev.1 + 
Sup.1

6
10(e)(iv)البذورتنمیةمشروع:السودان

EB 2011/104/R.6310(e)(v)فيالمتكاملةالزراعیةالتنمیةمشروع:الصندوقرئیسمذكرة:تونس

تكمیليقرض–الثانیةالمرحلة-سلیانةوالیة

EB 2011/104/R.6410(e)(vi)الرعویةالزراعیةالتنمیةبرنامج:الصندوقرئیسمذكرة:تونس

ومنحةقرض–الشرقيالجنوبفيالمحلیةالمبادراتوتشجیع

تكمیلیان

EB 2011/104/R.36 + Add.1 + Sup.1
610(e)(vii)الریفیةالعملفرصبرنامج-الیمنفياالستثمار:الیمن

EB 2011/104/R.3811القطاعمنحنافذةبموجبمقترحةمنحةبشأنالصندوقرئیستقریر

الحیويللوقودالمحدودةبیوكاربورانتماليشركةإلىالخاص

EB 2011/104/R.39122012-2011المزمعةعاتالمشرو أنشطة

EB 2011/104/R.4013التاسعبالتجدیدالخاصةالمشاوراتلهیئةالثالثةالدورةعنتقریر

الصندوقلموارد

EB 2011/104/R.4114(a)والعشرینالحادياجتماعهاعنالحساباتمراجعةلجنةرئیسةتقریر

المائةبعد

EB 2011/104/R.6214(a)(i)2016-2012للفترةللصندوقالخارجيجعالمرااختیار

EB 2011/104/R.42 + Add.114(b)للصندوقالمالیةاللوائحعلىالتعدیالت

EB 2011/104/R.4314(c)(i)الصندوقفياالستثمارسیاسةبیان

EB 2011/104/R.4414(c)(ii)الصندوقالستثماراتالتوجیهیةالمبادئ

EB 2011/104/R.4514(c)(iii)الصندوقالستثماراتالداخلیةالرقابةإطار

EB 2011/104/R.61 + C.R.P.114(d)الصندوقفيالمختلطةاإلقراضشروطإدخال

EB 2011/104/R.4614(e)حساباتبمراجعةالخاصةللصندوقالتوجیهیةالمبادئعلىتعدیالت

)المقترضینالستخدام(المشروعات

EB 2011/104/R.4714(f)2012لعامالصندوقفيواإلشرافالمراجعةمكتبعملخطة

EB 2011/104/R.4814(g)(i)الصندوقلمواردالثامنالتجدیدمساهماتوضععنتقریر

                                                     
.الوثیقة متوفرة باللغة اإلنجلیزیة فقط.6
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EB 2011/104/R.4914(g)(ii)عاممنالثالثللفصلالصندوقاستثماراتحافظةعنتقریر

2011

EB 2011/104/R.50 + Add.115األداءأساسعلىالمواردتخصیصنظامتنفیذعنرحليالمالتقریر

EB 2011/104/R.5116الصندوقوبرامجمشروعاتفيالجودةضمانعنالسنويالتقریر

EB 2011/104/R.5217(a)التنفیذواإلصالحالتغییرتنفیذعنتحدیث

EB 2011/104/R.5317(b)للخدمةالمبكرطوعيالاإلنهاءببرنامجالخاصةالنفقاتعنتقریر

2009لعامالصندوقفي

EB 2011/104/R.5418المتحدةاألممالتفاقیةالعالمیةلآللیةالصندوقاستضافةعنتقریر

أو/والشدیدالجفافمنتعانيالتيالبلدانفيالتصحرلمكافحة

أفریقیافيوخاصةالتصحر،

EB 2011/104/R.5519لمجلسوالثالثینالخامسةللدورةالمؤقتاألعمالجدولمسودة

المحافظین

EB 2011/104/R.5620(a)الصندوقلموظفياالئتمانياالتحادفيالمخاطروٕادارةالتسییر

EB 2011/104/R.5720(b)نیسان/أبریلفيالتنفیذيالمجلسدورتيمواعیدتعدیل

2012عامأیلول/وسبتمبر

EB 2011/104/R.5820(c)الدولممثليسلوكمدونةبشأنالرسمیةغیردوةالنمداوالت

التنفیذيالمجلسفياألعضاء

EB 2011/104/R.5920(d)(i) جمهوریة جنوب السودان–طلب عضویة غیر أصلیة

EB 2011/104/R.6520(d)(ii) إستونیا–طلب عضویة غیر أصلیة

EB 2011/104/INF.1التنفیذيجلسللمالمائةبعدالرابعةالدورةترتیبات

EB 2011/104/INF.2القروضأصولسدادمدفوعاتمنالمتأخراتوضععنتقریر

خدمتهاورسوموفوائدها

EB 2011/104/INF.3فياإلنتاجیةالمبادراتمساندةبرنامجمناألولىالدورةتنفیذ:هایتي

المرنةاإلقراضیةاآللیةبموجبالممولالریفیةالمناطق

EB 2011/104/INF.4االبتكارلتعمیمالصندوقمبادرة

EB 2011/104/INF.5/Rev.1
7

المرأةوتمكینالجنسینبینللمساواةالصندوقسیاسة

EB 2011/104/INF.6انقضاءإجراءبموجبعلیهاالموافقوالبرامجوالمشروعاتالمنح

المدة

                                                     
الوثیقة متوفرة باللغة اإلنجلیزیة فقط.7
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EB 2011/104/INF.7
8

للمجلسالمائةبعدالثانیةةالدور علىالمعروضةبالوثائققائمة

التنفیذي

EB 2011/104/INF.8
8

المجلسناقشهاالتيوالمنحوالبرامجالمشروعاتاقتراحاتموجز

التنفیذي

                                                     
الوثیقة متوفرة باللغة اإلنجلیزیة فقط.8
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  األعمالجدول

  

–المجلسرئاسةیتولىالذي–الصندوقرئیساقترحوالتسعین،السادسةدورتهفيالتنفیذيالمجلسُأبلغحسبما

.المجلسفعالیةلزیادةالتدابیرمنعددتنفیذ

طلبعلىبناءً إالّ دوراتهمندورةخاللالمجلسلعلمالمعروضةالبنودتُناقشالبأناقتراحالتدابیرهذهبینومن

أسابیعثالثةقبلالصندوقسكرتیرإلىكتابةً الطلبهذاُیرَسلأنعلىالمجلس،أعضاءأحدأواإلدارةمنمحدد

.الدورةتلكانعقادمن

البنودأي(الدورةهذهخاللستناقشالتيالبنودسوىالمجلسدوراتمنمادورةعملبرنامجیتضمنولن

،)المجلسفيلنقاشهاكتابيطلبتلقيتمالتيللعلمالمعروضةالبنودأواالستعراض،أوللموافقةالمعروضة

.انعقادهامنأسبوعینقبلاإلنترنتشبكةعلىالصندوقموقععلىالدورةعملبرنامجوسینشر

راً  العباراتإحدىاألعمالجدولبنودمنبندكلجانبإلىستوضعاألعضاء،الدولممثليالسادةعلىوتیسی

:اتخاذهالمجلسعلىالواجباإلجراءإلىلإلشارةالتالیة

]للموافقة[

]للعلم[

]لالستعراض[

]للتأكید[

لمجلس التنفیذي المتعلقة بتوزیع الوثائق:من النظام الداخلي ل6ویرجى من السادة الممثلین أن یحیطوا علمًا بالمادة 

لن یجري تجاوز حد األسابیع األربعة فیما یخص الوثائق المقدمة إلى المجلس التنفیذي في دورة ما لیتخذ "... 

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

  ".لقرارات بشأنها، أو معلومات إضافیة تتعلق بالمشروعاتاتخاذ المجلس
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األعمالجدول

الدورةافتتاح-1

]للموافقة[األعمالجدولاعتماد-2

عملبرنامجو ،2012لعامللصندوقوالرأسمالیةاإلداریةوالمیزانیتانالنتائج،إلىالمستندالصندوقعملبرنامج-3

2014-2013للفترةاإلشاریةوخطته2012لعامومیزانیتهالنتائجإلىستندالمالمستقل في الصندوق التقییممكتب

]للموافقة[

]للموافقة[تعمیق انخراط الصندوق مع القطاع الخاص -4

التقییم-5

]ستعراضلال[التقییملجنةرئیستقاریر  )أ(

تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتها التاسعة والستین )1(

ها السبعین تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورت)2(

تقریر رئیس لجنة التقییم عن التقریر المرحلي عن تنفیذ توصیات استعراض األقران لمكتب التقییم )3(

ووظیفة التقییم في الصندوق

]لالستعراض[التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق   )ب(

]لالستعراض[تقریر الفعالیة اإلنمائیة للصندوق -6

]للموافقة[ن البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون في مبادرة دیو الصندوقمشاركة -7

]لالستعراض[لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیةالقطریةاالستراتیجیةالفرصامجنبر -8

]للموافقة[االلتزاماتلعقدالمتاحةالموارد-9

]للموافقة[فیهاللنظرالتنفیذيالمجلسعلىالمعروضةالبرامج/المشروعاتاقتراحات-10

والوسطىالغربیةأفریقیا  )أ(

برنامج دعم التنمیة الزراعیة والتسویق:كوت دیفوار)1(

مكون غینیا العلیا–البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القیم الزراعیة:نیاغی)2(

أصحاب الحیازات الصغیرةلصالح تنشیط محاصیل األشجار دعم مشروع :یبریال)3(

ماراديإقلیم دعم األمن الغذائي والتنمیة فيمشروع النیجر: )4(

والجنوبیةالشرقیةأفریقیا  )ب(

منحة تكمیلیة–جزر القمر: مذكرة رئیس الصندوق: البرنامج الوطني للتنمیة البشریة المستدامة )1(
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1الزراعیةاإلنتاجیةوتحسینالحرفيالتدریببرنامج:مدغشقر)2(

2تكمیليقرض –مذكرة رئیس الصندوق: مشروع دعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكي:مدغشقر)3(

نتاج الزراعي المستداماإلبرنامج:مالوي)4(

الهاديوالمحیطآسیا  )ج(

مشروع تحسین سبل المعیشة الریفیة في محافظات كراتییه وبریاه كمبودیا: مذكرة رئیس الصندوق: )1(

منحة وقرض تكمیلیان–فیهیار وراتاناكیري

سيكانغمشروع التنمیة الزراعیة المتكاملة في الصین: )2(

مشروع دعم سبل العیش المتكاملة: الهند)3(

برنامج األمن الغذائي والفرص االقتصادیة المستند إلى المجتمع جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة: )4(

في سوم سون سون جايالمحلي

سري النكا: مشروع تنمیة الري في إیرانامادو)5(

تیمور لیشتي: مشروع تخزین الذرة في تیمور لیشتي)6(

والكاریبيالالتینیةأمریكا  )د(

برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الریفیة في أراضي:دولة بولیفیا المتعددة القومیات)1(

دولة بولیفیا المتعددة القومیات

منحة –برنامج مساندة المبادرات اإلنتاجیة في المناطق الریفیةهایتي: مذكرة رئیس الصندوق: )4(

تكمیلیة

ق: مشروع إدماج المنتجین على نطاق صغیر في سالسل القیمة نیكاراغوا: مذكرة رئیس الصندو )5(

منحة وقرض تكمیلیان–والوصول إلى األسواق 

الشرق األدنى وشمال أفریقیا  )ه(

البوسنة والهرسك: مشروع تنمیة األعمال الریفیة)1(

األسواقتحسین الدخول الریفیة من خالل مشروع تعزیز مصر: )2(

الحوزفي والیة زراعیة في المناطق الجبلیة مشروع تنمیة سالسل القیمة الالمغرب: )3(

تنمیة البذورمشروعالسودان: )4(

–الثانیةالمرحلة-سلیانةوالیةفيالمتكاملةالزراعیةالتنمیةمشروعتونس: مذكرة رئیس الصندوق: )5(

قرض تكمیلي

قرض ومنحة –الشرقيالجنوبفيالمحلیةالمبادراتوتشجیعالرعویةالزراعیةالتنمیةبرنامجتونس: )6(

تكمیلیان

برنامج فرص العمل الریفیة-الیمن: االستثمار في الیمن )7(

]للموافقة[اقتراحات المنح المعروضة على المجلس التنفیذي للنظر فیها -11

                                                     
  األمر الواقع.شریطة اإلیفاء بجمیع المعاییر ذات الصلة بالمبادئ التوجیھیة للصندوق للتعامل مع حكومات1
  .1نفس نص الحاشیة رقم 2
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تقریر رئیس الصندوق بشأن منحة مقترحة بموجب نافذة منح القطاع الخاص إلى شركة مالي بیوكاربورانت 

المحدودة للوقود الحیوي

]للعلم[2012-2011المزمعةالمشروعاتة نشطأ-12

]للعلم[الصندوقلمواردالتاسعبالتجدیدالخاصةالمشاوراتلهیئةالثالثةالدورةعنتقریر-13

المالیةالمسائل-14

]لالستعراض[الحساباتمراجعةلجنةاالجتماع الحادي والعشرین بعد المائة لتقریر  )أ(

[للموافقة]2016-2012اختیار المراجع الخارجي للصندوق للفترة)1(

]للموافقة[لصندوقتعدیالت على اللوائح المالیة ل  )ب(

الصندوقفي ستثماراالسیاسة  )ج(

]للموافقة[بیان سیاسة االستثمار في الصندوق )4(

]للعلم[المبادئ التوجیهیة الستثمارات الصندوق )5(

]للعلم[إطار الرقابة الداخلیة الستثمارات الصندوق )6(

]لالستعراض[تلطة في الصندوق إدخال شروط اإلقراض المخ  )د(

الخاصة بمراجعة حسابات المشروعات (الستخدام المقترضین)لصندوقتعدیالت على المبادئ التوجیهیة ل  )ه(

]للموافقة[

[للتأكید]2012عامخطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق ل  )و(

]للعلم[تقاریر مرحلیة  )ز(

د الصندوق تقریر عن وضع مساهمات التجدید الثامن لموار )1(

  2011تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل الثالث من عام )2(

]للموافقة[التقریر المرحلي عن تنفیذ نظام تخصیص الموارد على أساس األداء -15

]للعلم[التقریر السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق -16

التغییر واإلصالح-17

]للعلم[تحدیث عن تنفیذ التغییر واإلصالح  )أ(

  ]للموافقة[2011-2009اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة للفترة   )ب(

من تقریر عن استضافة الصندوق لآللیة العالمیة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني -18

]للعلم[الجفاف الشدید و/أو التصحر، وخاصة في أفریقیا

[للموافقة]المحافظینلمجلسوالثالثینالخامسةللدورةالمؤقت وبرنامج األحداث المعدلین األعمالجدول-19

أخرىمسائل-20

]للعلم[التسییر وٕادارة المخاطر في االتحاد االئتماني لموظفي الصندوق   )أ(

[للموافقة]2012تعدیل مواعید دورتي المجلس التنفیذي في أبریل/نیسان وسبتمبر/أیلول عام   )ب(
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]للعلم[داوالت الندوة غیر الرسمیة بشأن مدونة سلوك ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي م  )ج(

]للموافقة[طلبات عضویة غیر أصلیة  )د(

  جمهوریة جنوب السودان   )1(

  جمهوریة إستونیا   )2(

[للعلم]ندوات غیر رسمیة   )ه(

  


