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بعد المائة للمجلس التنفیذيالخامسةمحاضر جلسات الدورة 

مقدمة–أوًال 

. وترد قائمة 2012بریل/نیسان أ4-3یومي للمجلس التنفیذي في روما بعد المائة الخامسة عقدت الدورة -1

في الدورة في الملحق األول بهذه المحاضر.بالمندوبین المشاركین

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

من جدول األعمال)1(البند افتتاح الدورة–ثانیًا 

مرحبا بالتركیبة ،بعد المائة للمجلس التنفیذيخامسةالافتتح رئیس الصندوق السید كانایو نوانزي الدورة -3

. وعلى وجه الخصوص فقد 2012في فبرایر/شباط المحافظین الجدیدة للمجلس التي انتخبها مجلس 

األعضاء الجدد یشكلونرحب السید نوانزي بممثلي فنلندا، وموریشویس، وباكستان، والبرتغال الذي 

س.واألعضاء المناوبین الجدد في المجل

عبر رئیس الصندوق عن تهانیه لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي الذین تم استالم أوراق كما -4

.اعتمادهم وهم ممثلو البرازیل، وفنلندا، وموریشویس، وباكستان، والبرتغال، واإلمارات العربیة المتحدة

من Richard Phillipartسید من هولندا، والRonald Elkhuizenوأعلم المجلس أیضا بانتخاب السید 

منسق للقائمة كمن باكستان Khalid Mahboobوالسید ،ومنسق مشارك للقائمة ألفكمنسق لوكسمبورغ، 

.2- الفرعیة جیم

قدم ،دعمها للدورة الخامسة والثالثین لمجلس المحافظینعلى لحكومة اإلیطالیة لوبعد أن عبر عن امتنانه -5

تحدیثًا للمجلس أیضا كما قدم ،قرارات الدورة المتخذة في فبرایر/شباطرئیس الصندوق موجزا قصیرًا عن 

وتم إبالغ المجلس بمشاركة .التنفیذي عن مشاركة إدارة الصندوق في األحداث األخیرة رفیعة المستوى

وانخراطه النشط في العدید من أحداث مجموعة ،سو الصندوق في المنتدى االقتصادي العالمي في داف

. كذلك 20مؤتمر ریو +لالوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها ترتیبات مشاركته في و العشرین، 

لمبادرة و الصندوق إلعداد جدول أعمال مجموعة الثمانیة حول الزراعة دعوة اطلع المجلس أیضا على 

جدیدة حول األمن الغذائي في أفریقیا.

،عدید من التطورات واإلنجازات العامةالء على سلط رئیس الصندوق الضو ،وبالعودة إلى أداء الصندوق-6

بالمائة 18.6مؤكدا على زیادة قدرها 2011وبخاصة فقد سلط الضوء على إنجازات الصندوق في عام 

. كما أكد مجددا على نجاح الصندوق في 2010في قیمة القروض والمنح الموافق علیها مقارنة مع عام 

لتحسن الملحوظ في إیصال اأنشطة الصندوق بفضل أثر ى زیادة باإلضافة إل،استقطاب موارده الخاصة

وأخیرًا فقد أحاط رئیس الصندوق المجلس علما بأن معدل .مخرجات إنمائیة مستدامة وتحسین الكفاءة

بالمائة مما یتجاوز الهدف السنوي 3.97هي بحدود 2011لعام على حافظة استثماراته عائد الصندوق 

بالمائة.3.5البالغ 
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المجلس التنفیذي وحكوماتهم على النتیجة الناجحة لمشاورات الممثلین في الصندوق شكر رئیس أن بعد و -7

مساهمات بها للتجدید الثامن البالمائة عن 25التجدید التاسع لموارد الصندوق والتي تمثل زیادة قدرها 

وصلت تعهدات فقد .اً أطلع رئیس الصندوق المجلس التنفیذي على التعهدات المستلمة حدیث،للموارد

بالمائة من المستوى المستهدف للتجدید 69أي ،ملیار دوالر أمریكي1.035لموارد إلى لالتجدید التاسع 

بصورة نشطة للحصول على تعهدات من فیه ملیار دوالر أمریكي. وفي الوقت الذي یتم السعي 1.5البالغ 

فإن الصندوق ،م لصالح حیازات الزراعة الصغیرةالدول األعضاء وعلى مساهمات تكمیلیة لبرنامج التأقل

إضافة إلى توسیع شراكاته.،یطور أیضا فرصا تمویلیة أخرى

وبعد اطالع المجلس التنفیذي على التعاون الذي تم تنشیطه مجددا بین الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا -8

. وأحاط المجلس علما باإلنجازات وفر رئیس الصندوق تحدیثًا لحركات وتعیینات الموظفین األخیرة،لها

،من بین جملة أمور أخرى،وسلط الضوء على التقدم المحرز،المتعلقة بجدول أعمال التغییر واإلصالح

وٕادارة المیزانیة والتخطیط وتحقیق النتائج من في إدارة الموارد الطبیعیة وتكنولوجیا معلومات االتصاالت 

لإلنجازات األخیرة مثل موجزة سط. كذلك فقد أعطى خطوطا أولیة خالل عملیة التخطیط على األجل المتو 

حزمة و ،موظفین المنتدبینالوتدریب ،وٕاجراءات تنفیذها،الصندوقلعمل موظفي نشر القواعد الناظمة 

ین الموظفین الدولیین في مكاتب الصندوق القطریة. كذلك فقد أشار بصورة یالحوافز الموافق علیها لتع

وأعلم ،مزایااللتعویضات و لتحري مواطن المرونة في نظام األمم المتحدة لود المستمرة موجزة إلى الجه

في الوقت الذي یتم فیه حالیا تطویر ،ة مراجعة الوظائف في الصندوق تحرز تقدمایالمجلس بأن عمل

  .2015- 2013االستراتیجیة لقوة العمل في الصندوق للفترة الخطة 

ق عن تقدیره لحكومتي الكامیرون وبروندي على حفاوة استقبالهما له عبر رئیس الصندو ،ختامالوعند -9

خالل زیارتیه األخیرتین إلى هذین البلدین.

  قرارات المجلس التنفیذي-ثالثًا 

من جدول األعمال)2(أ) اعتماد جدول األعمال (البند 

التي EB 2012/105/R.1/Rev.1اعتمد المجلس التنفیذي جدول األعمال على النحو المقترح في الوثیقة -10

أدخلت علیها تنقیحات إضافیة لتعبر عن التعدیالت التي وافق علیها المجلس (ستنقح وتصدر باعتبارها 

). كما أحاط المجلس علمًا ببرنامج عمل الدورة على النحو المبین في EB 2012/105/R.1/Rev.2الوثیقة 

  ماشى مع جدول األعمال المعدل ، والمعدل بما یتEB 2012/105/R.1/Rev.1/Add.1الوثیقة 

).EB 2012/105/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1(الوثیقة 

13و12وترد التعدیالت في الفقرتین -11

تمت إضافة البنود الواردة أدناه:-12

البند الخاص بتعیین رئیس الصندوق الذي أدرج تحت "مسائل أخرى" بناء على طلب ممثلة   )أ(

إعالمیة حول هذا الموضوع. وقد أحاط المجلس علما المملكة المتحدة التي وفرت للمجلس مذكرة

أیضا بالتدخل الذي قام به ممثل المملكة العربیة السعودیة الذي دعا المجلس لالمتناع عن الخروج 
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بأیة توصیة في هذا المجال على ضوء الحاجة إلى مشاورات أوسع ضمن القوائم والحصول على 

المعلومات الراجعة من العواصم؛

بیان النوایا بین مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس والصندوق الذي أدرج تحت "مسائل أخرى" النظر في  )ب(

  بناء على طلب ممثل مملكة السوید؛

مناقشة مسألة منصب نائب رئیس الصندوق تحت "مسائل أخرى"، بناء على طلب ممثل مملكة   )ج(

  السوید.

:تم شطب البنود الواردة أدناه-13

؛جمھوریة إندونیسیافي تنمیة المجتمعات الساحلیةمشروع   )أ(

؛جمھوریة ألبانیافي برنامج تنافسیة األعمال في المناطق الجبلیة  )ب(

في الجمهوریة التركیة؛مشروع إعادة إحیاء مستجمع نھر مورات  )ج(

في جمھوریة برنامج التمویل الریفي الصغريمذكرة رئیس الصندوق بشأن التمویل التكمیلي ل  )د(

.مالي

من 3(البند مساواة بین الجنسین وتمكین المرأةسیاسة الصندوق بشأن ال-باء 

جدول األعمال)

نظر المجلس التنفیذي في سیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، مع تعلیقات مكتب -14

،)EB 2012/105/R.2/Add.1/Rev.1وضمیمتها () EB 2012/105/R.2/Rev.1التقییم المستقل علیها (الوثیقة 

یضا في الموجز الشفهي الذي أدلى به رئیس لجنة التقییم حول رأي اللجنة في هذه السیاسة، كما نظر أ

ومن ثم وافق علیها.

جودة العالیة للوثیقة وعند النظر في هذه السیاسة، عبر المجلس عن اتفاق عریض في اآلراء على ال-15

المقدمة، وأثنى على العمل الذي قامت به دائرة إدارة البرامج. كما اعترف بالمدخل الهام الذي وفره مكتب 

التقییم المستقل في الصندوق في عملیة التقییم. وبهذا الصدد، طلب بعض ممثلي الدول األعضاء من 

وصیات التي یوفرها مكتب التقییم المستقل عند صیاغة إدارة الصندوق األخذ بعین االعتبار التعلیقات والت

وقد سلط الضوء على أهمیة توفیر الموارد الكافیة للسیاسة الجدیدة من االستراتیجیة ومراحل تنفیذها.

میزانیة الصندوق (اإلداریة)، مع تأكید العدید من أعضاء المجلس على أهمیة تخصیص الموارد 

تم طلب معلومات عن مثل هذه الموارد ألنها ،السیاسة. عالوة على ذلكالخ) لتنفیذ ،وأموال،(موظفین

تعكس كًال من التزام إدارة الصندوق بالسیاسة والجدیة في تنفیذها.

عالوة على ذلك، فقد أبدى الممثلون تقدیرهم للعملیة التشاوریة إلى حد كبیر التي اتبعت، بما في ذلك -16

وكاالت األمم المتحدة األخرى الموجودة في روما، ومع منظومة االنخراط القوي مع المجلس نفسه، ومع 

.األمم المتحدة التي استنار بها إعداد هذه السیاسة

كذلك فإن المجلس التنفیذي:-17

استذكر األداء اإلیجابي للصندوق بشأن المساواة بین الجنسین، والحظ أهمیة النظر في هذه   )أ(

األمم المتحدة بأسرها. وقد أكد الممثلون على محوریة السیاسیة في إطار النهج الذي تتبعه منظومة 
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تنفیذ هذه السیاسة بصورة مشتركة مع شركاء الصندوق وأصحاب المصلحة المعنیین المحلیین 

والدولیین ومتعددي األطراف. وفیما یتعلق بالشراكات في روما، فقد أحاط المجلس علما بانخراط 

كاالت الخاص بالنساء الریفیات، وعمل الصندوق مع الصندوق في فریق المهام المشترك بین الو 

مم المتحدة للمساواة بین الجنسین األهیئة الوكالتین الشقیقتین في روما لتطویر برنامج مشترك مع 

؛)هیئة األمم المتحدة للمرأةوتمكین المرأة (

د الصندوق اعترف بالتركیز الذي یولیه الصندوق للتنوع بین الجنسین في قوة العمل لدیه، وناش  )ب(

االنخراط مع شركائه الوطنیین والدولیین للترویج للمساواة بین الجنسین، وبخاصة في المناصب 

الرئیسیة التخاذ القرار؛

الحظ استعداد إدارة الصندوق للنظر في أفكار جدیدة للمؤشرات التي یمكن إثبات نجاعتها في تنفیذ   )ج(

فقد تم اإلدالء بتوصیات عدیدة حول مؤشرات أكثر تحدیدا من قبل ممثلي السیاسة. وبهذا الشأن 

الدول األعضاء، وتضمنت هذه المؤشرات، من بین جملة أمور أخرى، إدراج مؤشر بالوكالة أكثر 

مالءمة لتمكین المرأة؛

، رحب بفكرة االستمرار في تعمیم المساواة بین الجنسین بشكل كامل في مشروعات وبرامج الصندوق  )د(

كما رحب أیضا بالتأكید على بناء القدرات من خالل التدریب المخطط المستهدف لموظفي 

الصندوق، عالوة على حوار السیاسات االستراتیجي مع الحكومات؛

ال تقل أهمیة عنها التيرحب بالتزام رئیس الصندوق باإلبالغ المالئم عن الموارد البشریة والمالیة   )ه(

رسة لتنفیذ السیاسة، مع األخذ بعین االعتبار معوقات تتبع بعض مخصصات الموارد المحددة المك

الي في الصندوق.اسات إفرادیة في نظام اإلبالغ الحالمكرسة لسی

رحب بإنشاء فریق عمل مؤسسي رفیع المستوى مخصص للتمایز بین الجنسین، الذي سیوفر التوجیه   )و(

شجع المجلس الصندوق على تعیین أحد أعضاء فریق اإلدارة في هذا الصدد،ویضمن المساءلة. و 

العلیا لیترأس هذا الفریق؛

نظر قدما إلى تلقي تقاریر سنویة عن التقدم المحرز في تنفیذ هذه السیاسة، ورحب باستعراض   )ز(

منتصف المدة المخطط له، بما في ذلك مراجعة التمایز بین الجنسین.

یذ السیاسة من حیث مراحلها، باإلضافة إلى ارتباطها المتأصل تسلیطها الضوء على عملیة تنفوعند -18

باألهداف االستراتیجیة األخرى للصندوق، أحاطت إدارة الصندوق علما بالشواغل التي أثیرت، وأكدت 

للمجلس بأن مدخالته سوف تؤخذ بعین االعتبار عند تنفیذ السیاسة، وتنعكس في استعراض منتصف 

ومن خالل الموافقة على السیاسة، فإن إدارة ،أنهلصندوق للمجلسوأكد رئیس ا.المدة وفي اإلبالغ السنوي

الصندوق ستكون مسؤولة عن تنفیذها.
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  من جدول األعمال)4التقییم (البند –جیم 

  تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتها الحادیة والسبعین  (أ)

  عند دورتها الحادیة والسبعین رئیس لجنة التقییم استعرض المجلس التنفیذي تقریر -19

بعین االعتبار المعلومات الواردة في هذه الوثیقة فقد أحاط ، مع األخذ )EB 2012/105/R.3(الوثیقة 

المجلس التنفیذي علما بنظر اللجنة في تقییمات البرامج القطریة لغانا وفییت نام والحظ القضایا 

المخصوصة التي تمت إثارتها. كذلك فقد تم التأكید في هذا التقریر أیضا على أهمیة أن یأخذ الصندوق 

وس المستفادة من تقییمات البرامج القطریة عند إعداد برامج االستراتیجیة القطریة بعین الحسبان الدر 

المؤسسي لسیاسة الخاصة بالتقییم وثیقة النهج على اللجنة تعلیقاتالمستقبلیة. والحظ المجلس أیضا 

امج المقترحات األولویة والبرنفي یضا أونظر ،الصندوق بشأن اإلشراف على المشروعات ودعم التنفیذ

.2012المبدئي لزیارة اللجنة القطریة لغانا عام 

تعیین أعضاء لجنة التقییم  (ب)

EBالوثیقة أشار المجلس التنفیذي إلى -20 2012/105/R.4  ، من نظامه الداخلي 1-11وبما یتماشى مع البند

ث سنوات تنتهي من النظام الداخلي للجنة التقییم، وافق على تعیین األعضاء التالین لفترة ثال2- 1والبند 

.2015في أبریل/نیسان 

كندا، فنلندا، لكسمبرغ، والنرویج؛القائمة ألف: )1(

  القائمة باء: إندونیسیا ونیجیریا؛ )2(
2014وأنغوال من ینایر/كانون الثاني 2013مصر إلى دیسمبر/كانون األول :1-القائمة الفرعیة جیم)3(

؛ 2015أبریل/نیسانإلى 

د؛ الهن:2-القائمة الفرعیة جیم)4(
المكسیك من نوفمبر/تشرین الثاني و2013البرازیل إلى أكتوبر/تشرین األول :3-القائمة الفرعیة جیم)5(

  .2015إلى أبریل/نیسان 2013

وسیتم إعالم المجلس بانتخاب رئیس لجنة التقییم في دورته القادمة.-21

  من جدول األعمال)5برامج الفرص االستراتیجیة القطریة (البند -دال

  ض المجلس برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة لجمهوریة بنغالدیش الشعبیة استعر -22

)EB 2012/105/R.5) ولجمهوریة فییت نام االشتراكیة ،(EB 2012/105/R. 6.(

وقد صادق المجلس التنفیذي على األهداف االستراتیجیة الثالثة الواردة في برنامج الفرص االستراتیجیة -23

وعلى ضوء تعرض البالد .أثنى على حسن جودة هذه الوثیقةو ) EB 2012/105/R.5القطریة لبنغالدیش (

لتأقلم الترویج لعبر المجلس عن تقدیره لتركیز البرنامج على ،الشدید للكوارث الطبیعیة وتغیر المناخ

بتركیز البرنامج على تنمیة وصمود سبل العیش الریفیة في وجه تغیر المناخ. كذلك فقد رحب أیضا 

القیمة.سالسل 
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أكبر لمشاركة أهمیة أنه كان بإمكان هذا البرنامج أن یولي مفادها وقد أدلى بعض الممثلین بمالحظات -24

وشجعوا الصندوق .الصندوق في مبادرة األمم المتحدة الواحدة وٕاطار المساعدة اإلنمائیة لألمم المتحدة

تجابة لذلك فقد وصف الصندوق تعاونه واس.على تعزیز تعاونه مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

انخراطه في على سلط الضوء و ،وكاالت األمم المتحدة على وجه الخصوصومعمع الشركاء اإلنمائیین

وهي تعاون كبیر بین جمیع الوكاالت المانحة والشركاء اإلنمائیین في ،الخطة االستثماریة المشتركة للبالد

واألمن الغذائي والتغذیة. وتمثل هذه الخطة إطارا ،األغذیةوٕانتاج ،بنغالدیش للترویج للتنمیة الزراعیة

وقد تمت المبادرة بها في أعقاب قمة ،استثماریا للحكومة والجهات المانحة ألغراض التنمیة الزراعیة

الكویال لمجموعة الثمانیة. إضافة إلى ذلك، فقد سلط الصندوق الضوء على النجاح المتحقق في مجال 

لمشترك ألغراض توسیع النطاق وٕادارة المعرفة.التمویل ا

على التساؤالت بشأن دور القطاع الخاص، فقد تم توضیح أن نهج الصندوق یتمثل في إشراك جمیع وردًا -25

أصحاب المصلحة في سالسل القیمة بهدف توفیر فرص أكبر للمنتجین والتجار للعمل في المناطق 

نى األساسیة والخدمات المحسنة العناصر الرئیسیة الجتذاب ویشكل تمویل سالسل القیمة والب.النائیة

،القطاع الخاص. واقترح ممثل الهند أن یتم ندب مدیر البرنامج القطري لتعزیز دور الصندوق في هذا البلد

في حین عبر ممثل ألمانیا عن اهتمام بالده بالتعاون مع الصندوق.

فقد ،)EB 2012/105/R.6تراتیجیة القطریة لفییت نام (فرص االسبرنامج بعالقة البرنامج بوفیما یتعلق -26

،التوصیات التي خرج بها تقییم البرنامج القطريإلىالبرنامج استناد هذا لحقیقة تقدیره عن المجلس عبر 

سالسل القیمة وجدول أعمال تغییر المناخ.الترویج لوأثنى على التوجه نحو السوق و 

القطاع الخاص في المحافظات التي ال یوجد له فیها أیة صعوبة اشراكعلى وعلق بعض الممثلین -27

الحاجة إلى حمایة المجموعة المستهدفة من مخاطر تفاوت األسعار في األسواق. وقد وافق وعلى ،حضور

الصندوق على ذلك موضحا أن التحدي یكمن في خلق بیئة تمكینیة للحد من مخاطر استثمارات القطاع 

ٕادخال تحسینات و ،یة قدرات المجموعة المستهدفة على المشاركة في األسواقوفي الوقت ذاته تنم،الخاص

وعلى الحصول على االئتمان ومعلومات السوق.،على التكنولوجیا

وقد سلط الممثلون الضوء أیضا على أهمیة العمل مع الشركاء الثنائیین ومتعددي األطراف للبناء على -28

إلى انخراطه مع عدد من الوكاالت الثنائیة ومتعددة األطراف العمل الموكل إلیهم أصال. وأشار الصندوق

في العاصمة مشیرا إلى أهمیة شراكات المساعدة التقنیة ألغراض االبتكار وحوار السیاسات مما هو 

مذكور في برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة. وذكر المجلس على وجه الخصوص أهمیة إیصال 

ادرة األمم المتحدة الواحدة والتنسیق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى الخدمات كجهة واحدة بموجب مب

كون طرفا استراتیجیا في هذه المبادرة.یالصندوق جهودا أكبر كي وسیبذل 

ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي الضوء على أهمیة التمویل النظیر وشفافیة من دوسلط عد-29

من خالل یتم توفیره في فییت نام عمومًا یتعلق بالتمویل النظیر الحكومة. وشرح الصندوق أنه وفیما 

األراضي والمرتبات والعالوات والضرائب. وفي المستقبل ولتحسین حجم التمویل النظیر الذي یمكن 

ببرنامج االستهداف الوطني الذي تدعمه سیتم ربط المشروعات التي یدعمها الصندوق ،الحصول علیه
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یة الریفیة. ومن شأن ذلك أن یساعد على االستفادة من حجوم التمویل المشترك الحكومة ألغراض التنم

التي تتم اتاحتها من خالل الموارد الحكومیة.

وأوضح الصندوق أن ،الممثلین عن وجود تركیز كاٍف على صون الموارد الطبیعیةبعض وتساءل -30

من إدارة الموارد ال یتجزأ ألراضي كجزء البرنامج یركز على الزراعة الذكیة بیئیًا وعلى تخطیط استخدام ا

الطبیعیة المستدامة والفعالة.

  من جدول األعمال)6الموارد المتاحة لعقد االلتزامات (البند -هاء

وEB 2012/105/R.7نظر المجلس التنفیذي في وثیقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات مقترنة بضمیمتها (-31

EB 2012/105/R.7/Add.1 .( (ب) من اتفاقیة إنشاء الصندوق 2، البند 7النظر في المادة وبعد

2012مارس/آذار 31ینایر/كانون الثاني إلى 1ومالحظة أن تقدیرات صافي التدفقات العائدة للفترة من 

ملیون دوالر أمریكي (بما في 302.3ملیون دوالر أمریكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 108تبلغ 

ملیون دوالر أمریكي، والمشروعات 254.2والمنح المعروضة على هذه الدورة والبالغ قیمتها ذلك القروض

48.1المقدمة للموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بین دورتي المجلس والبالغ قیمتها 

سلطة االلتزام )، وافق على استخدام إضافي ل2012ملیون دوالر أمریكي لبرنامج القروض والمنح لعام 

باستخدام سلطة االلتزام المتعلقة ملیون دوالر أمریكي. وباعتماد التوصیة 194.3بالموارد مقدما بقیمة 

، فوض المجلس التنفیذي رئیس EB 2012/105/R.7بالموارد مقدما على النحو الوارد في ضمیمة الوثیقة 

المجلس التنفیذي في دورته الخامسة بعد بشأن القروض والِمنح المعتمدة منالصندوق بعقد االتفاقیات 

  وتلك التي ستتم الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة.، 2012المائة في أبریل/نیسان 

اقتراحــات المشــروعات/البرامج المعروضــة علــى المجلــس التنفیــذي للنظــر فیهــا -واو

  من جدول األعمال)7(البند 

  رامج / المشروعات التالیة:الباقتراحاتالمجلس التنفیذي في نظر-32

  أفریقیا الغربیة والوسطى  (أ)

برنامج تنمیة سالسل القیمة: نیجیریا  )1(

واتفاقیة التمویل وضمیمتهاEB 2012/105/R.9الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-33

:ینالتالیینالقرار واعتمدالمتفاوض بشأنها

سبعة قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته جمهوریة نیجیریا االتحادیة ق إلى : أن یقدم الصندو قـرر"

وحدة حقوق سحب 00085047وحدة حقوق سحب خاصة (وأربعین ملیونا وثمانمائة وخمسین ألف

خاصة) على أن یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام 

  .وثیقةالواردة في هذه ال

: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة نیجیریا االتحادیة منحة تعادل قیمتها ثالثمائة وثالثین ألف أیضاقرر 

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام 000330(وحدة حقوق سحب خاصة 

  "تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة.
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برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةون: سیرالی  )2(

واعتمدوضمیمتهاEB 2012/105/R.10الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-34

  :ینالتالیینالقرار 

: أن یقّدم الصندوق إلى جمهوریة سیرالیون قرًضا تكمیلیا بشروط تیسیریة للغایة بقیمة ستمائة قرر"

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن یخضع 000695وحدة حقوق سحب خاصة (  وخمسة وتسعین ألف

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

ستمائة وخمسة وتسعین ألف الصندوق إلى جمهوریة سیرالیون منحة تكمیلیة بقیمة : أن یقّدمقرر أیضا

خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام سحبوحدة حقوق 695  000(سحب خاصةوحدة حقوق

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

  أفریقیا الشرقیة والغربیة  (ب)

إدارة الموارد الطبیعیة لمستجمعات تانا العلیامشروع: كینیا  )1(

واتفاقیة وضمیمتهاEB 2012/105/R.11الوثیقةفيالواردالمقترحالمشروعفيیذيالتنفالمجلسنظر-35

:ینالتالیینالقرار واعتمدالتمویل المتفاوض بشأنها

جمهوریة كینیا قرضا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته واحدا وعشرین ملیونا إلى قدم الصندوق: أن یُ قرر

على أن وحدة حقوق سحب خاصة)25021  000خاصة (ومائتي وخمسین ألف وحدة حقوق سحب 

في هذه واألحكام الواردةتكون مطابقة على نحو أساسي للشروط أخرى وأحكامشروط ةخضع ألیی

  .الوثیقة

حساب األمانة اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي، الذي یدیره قدم: أن یُ أیضاقررو 

قرضا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته جمهوریة كینیاإلى عیة كوصي،لي للتنمیة الزراو الصندوق الد

أخرى وأحكامشروط ةخضع ألییعلى أن یورو)80012  000اثني عشر ملیونا وثمانمائة ألف یورو (

  في هذه الوثیقةواألحكام الواردةعلى نحو أساسي للشروط تكون مطابقةً 

سین االنتاجیة الزراعیةمدغشقر: برنامج التدریب الحرفي وتح  )2(

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

تكمیلي

أما بالنسبة للمقترحین المقدمین لمدغشقر، وفي حین لم تكن هنالك قضایا تقنیة تتعلق بمحتوى القرضین -36

لس فیما یتعلق بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المقترحین، إال أنه برزت مخاوف أثارها بعض أعضاء المج

االنتقالیة بشأن خارطة الطریق نحو العودة إلى الحكومة الدستوریة. وقد أشار المستشار العام في 

الصندوق إلى أن التفسیر المعقول للمبادئ التوجیهیة للصندوق بشأن التعامل مع حكومات األمر الواقع 

ادئ التوجیهیة قد تمت تلبیتها، وأن هذین القرضین یمكن أن یحظیا یشیر إلى أن جمیع الشروط في المب

القانونیة إزاء ابموافقة المجلس. وتمت اإلحاطة بأن الحكومة االنتقالیة الحالیة قد احترمت التزاماته

الصندوق، وأن تنفیذ المشروعات القائمة یسیر بصورة حسنة. كذلك فقد تمت اإلحاطة أیضا بأن البنك 

وافق على مشروع استثماري جدید في البالد، استثناء من المبادئ التوجیهیة للتعامل مع الدولي قد

حكومات األمر الواقع المعمول بها في البنك، وأن األمم المتحدة أعادت العمل ببرامجها، وأن االتحاد 
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طویلة، وبصورة األوروبي ینظر كذلك في إعادة العمل بمشروعاته في یونیو/حزیران. وبالتالي وبعد مناقشة

استثنائیة، وافق المجلس على القرض التكمیلي لمشروع جار لدعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكي في 

مدغشقر.

: EB 2012/105/R.13الوثیقةفيالوارد القرار التالي التنفیذيالمجلساعتمدوبذلك فقد-37

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

وحدة حقوق سحب خاصة)، 0003503مالیین وثالثمائة وخمسین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

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

  هذه الوثیقة."

، وبعد النظر في )EB 2012/105/R.12(وتحسین اإلنتاجیة الزراعیةوأما بالنسبة لبرنامج التدریب الحرفي -38

واتفق المجلس على اعتبار أن هذا المشروع قد معارضة كل من الوالیات المتحدة األمریكیة والسوید، 

ما لم یعترض علیه عضو آخر ،ً یوما90انقضاء حظي بالمصادقة وأن القرارات التالیة قد تم تبنیها بعد 

حلول ذلك الوقت.في المجلس ب

وعشرینواحدقیمتهتعادلللغایةتیسیریةبشروطقرضاً مدغشقرجمهوریةإلىالصندوقیقدمأن: قـرر

ألیةیخضعأنعلى ،)خاصةسحبحقوقوحدة00000021( خاصةسحبحقوقوحدةملیون

  .الوثیقةههذفيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةتكونأخرىوأحكامشروط

ملیونقیمتهاتعادلمنحةمدغشقرجمهوریةإلىالزراعیةللتنمیةالدوليالصندوقیقدمأن: قرر أیضا

أنعلى ،)وحدة حقوق سحب خاصة0002801(خاصةسحبحقوقوحدةألفوثمانیننومئتی

  .الوثیقةهذهفيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلىمطابقةتكونوأحكامشروطألیةتخضع

الذي یعمل الغذائي،األمنألغراضالمشتركللتمویلحساب األمانة اإلسبانيیقدمأن: قرر أیضا

عشرأربعةقیمتهتعادلللغایةتیسیریةبشروطقرضاً مدغشقرجمهوریةإلىالصندوق بصفته وصیًا عنه،

مطابقةتكونوأحكامشروطیةألیخضعأنعلى ،)یورو00029014(یوروألفوتسعینئتياومملیونا

  .الوثیقةهذهفيالواردةواألحكامللشروطأساسينحوعلى

وقد حددت ممثلة الوالیات المتحدة األمریكیة على أنه، ونظرا للوالیة التشریعیة في بالدها والقاضیة بعدم -39

توفیر أي معونة من الوالیات المتحدة إلى أو من خالل حكومة مدغشقر بسبب المخاوف من االتجار 

، وتطلب تسجیل هذا االعتراض بالبشر، فإن الوالیات المتحدة تعارض استخدام أموال الصندوق في مدغشقر

وعبرت ممثلة السوید عن معارضة بلدها لالقتراحات المعروضة من أجل مدغشقر في محاضر هذه الدورة.

نظرا للحالة السائدة في البلد.

  آسیا والمحیط الهادي  (ج)

مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديكمبودیا:   )1(

واتفاقیة وضمیمتهاEB 2012/105/R.15وثیقةالفيالواردالمقترحالمشروع فيالتنفیذيالمجلسنظر-40

القرارین التالیین:واعتمدالتمویل المتفاوض بشأنها
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أن یقدم الصندوق إلى مملكة كمبودیا قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته أحد عشر ملیونا : قـرر"

ن یخضع ألیة وحدة حقوق سحب خاصة) على أ00030011ألف وحدة حقوق سحب خاصة (وثالثمائة

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

وحدة أحد عشر ملیونا وثالثمائة ألف: أن یقدم الصندوق إلى مملكة كمبودیا منحة تعادل قیمتها قرر أیضا

وط وأحكام تكون وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شر 30011  000حقوق سحب خاصة (

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

برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیة: نیبال  )2(

واعتمدوضمیمتهاEB 2012/105/R.18الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-41

:ینالتالیینالقرار 

م الصندوق إلى جمهوریة نیبال الدیمقراطیة االتحادیة قرًضا تكمیلیا بشروط تیسیریة للغایة : أن یقدّ قرر"

وحدة حقوق سحب خاصة) 000975بقیمة تسعمائة وخمسة وسبعین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

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

  لوثیقة.هذه ا

منحة تكمیلیة بموجب إطار القدرة جمهوریة نیبال الدیمقراطیة االتحادیة: أن یقّدم الصندوق إلى قرر أیًضا

وحدة 975  000لدیون بقیمة تسعمائة وخمسة وسبعین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (اتحملعلى 

أساسي للشروط حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو

  ."واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

في تونغامشروع االبتكار الریفي: تونغا  )3(

واتفاقیة وضمیمتهاEB 2012/105/R.19الوثیقةفيالواردالمقترحالمشروع فيالتنفیذيالمجلسنظر-42

القرار التالي:واعتمدالتمویل المتفاوض بشأنها

وحدة حقوق سحب ملیونین وستمائة ألفملكة تونغا منحة تعادل قیمتها قـرر: أن یقدم الصندوق إلى م"

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة 0006002خاصة (

  ".على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

  أمریكا الالتینیة والكاریبي  (د)

قدرات المبادرات الفردیة الریفیة: الثقة والفرصمشروع بناء : كولومبیا  )1(

واتفاقیة وضمیمتهاEB 2012/105/R.20الوثیقةفيالواردالمقترحالمشروعفيالتنفیذيالمجلسنظر-43

:القرارات التالیةواعتمدالتمویل المتفاوض بشأنها

ل قیمته تسعة عشر ملیونا : أن یقدِّم الصندوق إلى جمهوریة كولومبیا تمویًال بشروط عادیة تعادقرر"

ملیون 30وحدة حقوق سحب خاصة) (بما یعادل 00030019وثالثمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

دوالر أمریكي تقریبا) على أن یخضع ألیة شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام 

الواردة في هذه الوثیقة. 
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ویًال بشروط عادیة تعادل قیمته أربعة عشر ملیونا وثالثمائة ألف یورو أن یقدِّم الصندوق تمقرر أیضا: 

ملیون دوالر أمریكي تقریبًا) على أن یخضع 20یورو)، إلى جمهوریة كولومبیا (بما یعادل 00030014(

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

یقدِّم الصندوق إلى جمهوریة كولومبیا ِمنحة تعادل قیمتها بوحدات حقوق السحب الخاصة أن قرر أیضا: 

دوالر أمریكي، على أن تخضع ألیة شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط 000620

  "واألحكام الواردة في هذه الوثیقة.

فسیة لالقتصاد الریفي في مدیریة مشروع تعزیز القدرة التنا- مذكرة رئیس الصندوق : هندوراس  )2(

تعدیل اتفاقیة القرض - یورو

القرار التالي:واعتمدEB 2012/105/R.21الوثیقةفيالواردالمقترحالمشروعفيالتنفیذيالمجلسنظر-44

: أن یوافق الصندوق على تعدیل اتفاقیة القرض الخاص بمشروع تعزیز القدرة التنافسیة لالقتصاد قـرر"

  ."ي مدیریة یورو، طبقا للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقةالریفي ف

وفي هذا الشأن فقد ذكرت ممثلة الوالیات المتحدة األمریكیة بطلب تبني قواعد التورید المعمول بها في -45

،وعبرت عن تفضیل بالدها الستخدام الصندوق لقواعد التورید الخاصة به،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

التي تتسم بمعاییر أعلى بصورة المعمول بها في البنك الدولي، التورید لسعي للتنسیق مع قواعد أو ا

بدور الصندوق في ضمان وجود أعلى المعاییر من الضوابط القانونیة لصالح مة. كذلك فقد ذكرت ئمال

  المستفیدین من المشروع.

طقة مازاهوامشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومن: المكسیك  )3(

واتفاقیة وضمیمتهاEB 2012/105/R.22الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-46

:ةالتالیالقراراتواعتمدالتمویل المتفاوض بشأنها

اثني عشر تعادل قیمته قرضًا بشروط عادیة الوالیات المتحدة المكسیكیة أن یقدم الصندوق إلى قـرر:"

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن 00005012(وحدة حقوق سحب خاصةمسین ألف ملیونا وخ

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

  .الوثیقة

منحة تعادل قیمتها ملیونًا ومائتي وتسعینالوالیات المتحدة المكسیكیة : أن یقدم الصندوق إلى أیضاقرر

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة 0002901ألفًا من وحدات حقوق سحب خاصة (

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

حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي، من خالل : أن یقدم قـرر أیضا

قرضًا الوالیات المتحدة المكسیكیة بصفته مدیرا له ووصیا علیه، إلى الدولي للتنمیة الزراعیةالصندوق 

یورو) على أن یخضع 00070010یورو (عشرة مالیین وسبعمائة ألفبشروط عادیة تعادل قیمته 

  ."قةألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثی

الشرق األدنى وشمال أفریقیا  ـ)(ه

مشروع دعم زراعة البستنة: أوزبكستان  )1(
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واتفاقیة وضمیمتهاEB 2012/105/R.25الوثیقةفيالواردالمقترحالبرنامجفيالتنفیذيالمجلسنظر-47

:ةالتالیالقراراتواعتمدالتمویل المتفاوض بشأنها

ستة مالیین زبكستان قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته : أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة أو قـرر"

یخضع على أن وحدة حقوق سحب خاصة)، 0001906وحدة حقوق سحب خاصة (ومائة وتسعین ألف 

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

ستمائة وخمسة وأربعین ألفجمهوریة أوزبكستان منحة تعادل قیمتها : أن یقدم الصندوق إلى قرر أیضا

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام 645  000وحدة حقوق سحب خاصة (

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

من خالل لتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي، اإلسباني لیقدم حساب أمانة المرفق: أن أیضاوقرر 

ثمانیة إلى جمهوریة أوزبكستان قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته الصندوق بصفته وصیا له،

تكون أخرىیخضع ألیة شروط وأحكامعلى أنیورو)، 0004608یورو (مالیین وأربعمائة وستین ألف 

  ."حكام الواردة في هذه الوثیقةمطابقة على نحو أساسي للشروط واأل

وافق المجلس التنفیذي على جمیع اقتراحات المشروعات والبرامج المعروضة علیه بحكم كونه المجلس -48

التنفیذي للصندوق ومجلس األمناء على حساب األمانة اإلسباني لمرفق التمویل المشترك ألغراض األمن 

  الغذائي، حسب االقتضاء.

راتیجیة المؤسسیة لتمویل المنحخطة العمل االست–زاي 

العالمیة اإلقلیمیة لمنح لبشأن خطة العمل االستراتیجیة المؤسسیة EB 2012/105/R.26عرضت الوثیقة -49

على المجلس التنفیذي للعلم.2012لعام 

أنشطة المشروعات المزمعة-حاء 

لس التنفیذي للعلم.بشأن أنشطة المشروعات المزمعة على المجEB 2012/105/R.27عرضت الوثیقة -50

من جدول األعمال)10برنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف (البند -طاء

)، أحاط EB 2012/105/R.28بالرجوع إلى المقترح الخاص ببرنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف (-51

اللتزام المبرم في التجدید التاسع المجلس علما بهذا المقترح االبتكاري الذي من شأنه أن یساعد على تنفیذ ا

لموارد الصندوق لرفد موارد الصندوق من خالل تأدیة خدمات مالیة وتقنیة بما یتماشى مع أهداف 

ووظائف الصندوق. كذلك فقد كان المقصود من هذا البرنامج االلتزام باستراتیجیة البلدان المتوسطة الدخل 

) والتي تدعو إلى إیجاد برنامج للمساعدة EB 2011/102/R.3/Rev.1التي وافق علیها المجلس التنفیذي (

التقنیة المستردة التكالیف.

وقد طلب العدید من الممثلین معلومات إضافیة حول عدد من القضایا بما فیها:-52

  أھداف البرنامج؛  )أ(
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  المجموعات المستھدفة المتصورة؛  )ب(

  قدرة الصندوق الداخلیة على تنفیذ ھذا االقتراح؛  )ج(

  لیة المتصورة لھذا البرنامج؛النماذج الما  )د(

اتساق البرنامج مع عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم   )ه(

المتحدة.

وبعد مناقشة هذا االقتراح، قرر المجلس تأجیل الموافقة على أداة إنشاء برنامج المساعدة التقنیة المستردة -53

ائة حتى یتم توفیر وثیقة أكثر استنارة ومتانة.التكالیف إلى دورته السادسة بعد الم

11(البنـد التقریر السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة في الصندوق-یاء 

  من جدول األعمال)

عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة في المتضمنة التقریر السنوي EB 2012/105/R.29الوثیقة تعرض-54

  لم.الصندوق على المجلس التنفیذي للع

  من جدول األعمال)12المسائل المالیة (البند -كاف

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

نظر المجلس التنفیذي في تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثاني والعشرین بعد المائة، -55

). وقد تم توفیر إیضاحات خاصة EB 2012/105/R.30التقریر (وأحاط علما بالمعلومات الواردة في 

بعبء العمل المتزاید لمكتب المراجعة واإلشراف وكفایة موارده. وفي أعقاب طرح تساؤل حول الضوابط 

دیسمبر/كانون 31الداخلیة، أبلغ المجلس بأن النسخة الحالیة من القوائم المالیة الموحدة للصندوق بتاریخ 

تضمن تقریر تصدیق إدارة الصندوق على الضوابط الداخلیة على االبالغ المالي، وأن ت2011األول 

المراجع الخارجي سوف یقّیم تقریر التصدیق هذا، وسیصدر رأیه في إطار القوائم المالیة الموحدة التي 

.2013سوف تعرض عام 

وتم ،ر كفاءة أداء الصندوقفیما لو ستوكل إلى المراجع الخارجي وظیفة تقدیممثل باكستان وقد تساءل -56

إال أن مكتب التقییم المستقل في ،إیضاح أن هذه المسألة لیست من ضمن اختصاصات المراجع الخارجي

وفیما یتعلق بالتساؤالت التي طرحها ممثل السوید .في المنظمةالصندوق بقوم بتقدیر العملیات والكفاءات 

هنالك برنامج لبناء قدرات وظائف المراجعة الداخلیة في بأنه وفي حین أن علمًا أحاط المجلس التنفیذي 

تحدید تمویل إضافي لتمویل هذا النشاط یعتمد على استمرار هذا البرنامج إال أن مسألة ،الوزارات النظیرة

فإنه من ،االستشاري غیر األصلي لمكتب المراجعة واإلشراف. وفیما یتعلق بتزاید عبء حاالت التحقیقات

لعبء الثقیل من حاالت لللسماح بالتطرق 2012من الموظفین بحلول نهایة إعداد كافیة المأمول وجود

التحقیقات بصورة فوریة وفعالة.

وفي ختام الموضوع، أحاط المجلس علما بالمعلومات الموفرة، ووافق على توصیة اللجنة المتعلقة بالقوائم -57

مع تقریر المراجع الخارجي بشأنها.2011ل دیسمبر/كانون األو 31المالیة الموحدة للصندوق بتاریخ 
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وفیما یتعلق بتوصیة اللجنة المتعلقة بمسألة "ترتیبات استضافة اآللیة العالمیة"، والقاضیة بتحویل هذا -58

الموضوع إلى اللجنة لمزید من النظر في التبعات المالیة لهذا المقترح، فقد أحاط المجلس علما بأن هذه 

د جدول األعمال الخاص بها.القضیة سوف تناقش تحت بن

  تعیین أعضاء لجنة مراجعة الحسابات  (ب)

من نظامه 1-11. وبما یتماشى مع المادة EB 2012/105/R.31نظر المجلس التنفیذي في الوثیقة -59

.2015الداخلي، وافق على تعیین األعضاء التالین لفترة ثالثة سنوات تنتهي في أبریل/نیسان 

السوید، وهولندا، والوالیات المتحدة األمریكیة؛القائمة ألف: إیطالیا، و )1(

  القائمة باء: الجزائر وجمهوریة فنزویال البولیفاریة؛)2(

وغینیا االستوائیة من ینایر/كانون 2013أنغوال حتى دیسمبر/كانون األول :1-القائمة الفرعیة جیم)3(

؛2015إلى أبریل/نیسان 2013الثاني 

الصین؛:2-القائمة الفرعیة جیم)4(

  األرجنتین.:3-ائمة الفرعیة جیمالق)5(

سیتم إبالغ المجلس بانتخاب رئیس لجنة مراجعة الحسابات في دورته التالیة.و -60

  التجدید التاسع لموارد الصندوق  (ج)

تقریر عن التجدید التاسع لموارد الصندوق  )1(

جلس التنفیذي ) على المEB 2012/105/R.32عرض تقریر عن التجدید التاسع لموارد الصندوق (الوثیقة -61

للعلم.

تقریر عن وضع المساهمات في التجدید التاسع لموارد الصندوق  )2(

) على EB 2012/105/R.35عرض تقریر عن وضع مساهمات التجدید التاسع لموارد الصندوق (الوثیقة -62

المجلس التنفیذي للعلم.

  تقریر عن وضع مساهمات التجدید الثامن لموارد الصندوق  (د)

) التي تتضمن تقریرا عن وضع مساهمات التجدید الثامن لموارد EB 2012/105/R.34ة عرضت (الوثیق-63

الصندوق على المجلس التنفیذي للعلم.

  حافظة استثمارات الصندوق   (ه)

  2011تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لعام   )1(

) على المجلس EB 2012/105/R.35(الوثیقة 2011عرض تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لعام -64

التنفیذي للعلم.

  2012تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق للشهرین األولین عام   )2(
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(الوثیقة 2012عرض تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق للشهرین األولین من الفصل األول لعام -65

EB 2012/105/R.36.على المجلس التنفیذي للعلم (

  ا ورسوم خدمتهامدفوعات سداد القروض وفوائده  )و(

  متأخرات من مدفوعات سداد القروض وفوائدها ورسوم خدمتهاالتقریر عن   )1(

 EBخدمتها (الوثیقة ورسوم متأخرات من مدفوعات سداد القروض وفوائدها العرض تقریر عن وضع -66

2012/105/R.37.على المجلس التنفیذي للعلم (

روض وصافي رسوم الخدمة في إطار تقدیرات المدفوعات المتنازل عنها من أصول الق  )2(

  القدرة على تحمل الدیون

) التي تتضمن تقدیرات المدفوعات المتنازل عنها EB 2012/105/R.38/Rev.1عرضت الوثیقة (الوثیقة -67

من أصول القروض وصافي رسوم الخدمة في إطار القدرة على تحمل الدیون على المجلس التنفیذي 

للعلم.

  2012عامفياألعضاءالدولمساهماتمنوالثالثینالثالث السحباحتیاجات(ز) 

عامفي األعضاءالدولمساهماتمنثالثینالالثالث و السحباحتیاجاتفينظر المجلس التنفیذي -68

2012)EB 2012/105/R.39:وتبنى القرار التالي (

منالخامسةوالمادةالصندوق،إنشاءاتفاقیةمن) 4(المادةمن) ج(5للبندوفقاً ،التنفیذيالمجلس"أقر 

فيوذلك،الصندوقلمواردالثامنالتجدیدمساهماترصیدمنما تبقى سحبللصندوق،المالیةئحواالل

لتغطیة،المختلفةاألعضاءالدولمعالمبرمةاالتفاقیاتعلیهتنصحسبماأو،2012أبریل/نیسان 

عامفيالصرفالحتیاجاتمطلوبةأخرىمبالغأيوتغطى. 2012لعاموالمنحالقروضمصروفات

المجلسویفوض. للصندوقالسائلةاألصولمنالمساهمات،هذهمنالسحبیشملهاوال،2012

".القرارلهذاوفقاً بالعملالصندوقرئیسالتنفیذي

بما في ذلك تقریر 2011دیسمبر/كانون األول 31(ح) القوائم المالیة الموحدة للصندوق حتى 

  على اإلبالغ المالياإلدارة على الضوابط الداخلیةتصدیق 

، 2011دیسمبر/كانون األول 31حتى لصندوقلالموحدةالمالیةقوائمفي الالتنفیذيالمجلسنظر -69

) EB 2012/105/R.40/Add.1و،EB 2012/105/R.40(بشأنهاالخارجيالمراجعتقریرباإلضافة إلى 

واعتمد القرار التالي:

فيالتنفیذيالمجلسنظرالزراعیة،للتنمیةالدوليللصندوقالمالیةاللوائح من12المادةمن6للبندوفقا"

بشأنها،الخارجيالمراجعتقریروفي2011دیسمبر/كانون األول 31حتى للصندوقالموحدة المالیةالقوائم

2013في فبرایر/شباط ینالمحافظمجلسالدورة السادسة والثالثین لإلىالوثائقهذهتقدیمعلىووافق

  ".إلقرارها



  EB/105/Rev.1

16

ورحب المجلس أیضا بإدراج تقریر تصدیق اإلدارة على الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي والذي یمثل -70

خطوة هامة نحو استكمال استعراض التصدیق المستقل الذي سیتوج في إصدار تقریر مستقل عن وضع 

  .2012ن القوائم المالیة لعام الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي كجزء م

  من جدول األعمال)13مسائل أخرى (البند -الم

  انتخاب ممثلین لمجلس المحافظین في لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي الصندوق  (أ)

انتخاب ممثلین لمجلس المحافظین في لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي نظر المجلس التنفیذي في -71

Marc)، وانتخب السیدEB 2012/105/R.41(الصندوق Jürgens  المستشار والممثل الدائم المناوب ،

 Kwenaلجمهوریة جنوب أفریقیا لدى وكاالت األمم المتحدة لألغذیة والزراعة في روما، لیحل محل السیدة

Komape 2013سبتمبر/أیلول 30كعضو للفترة المتبقیة من شغلها لهذا المنصب (أي إلى.(

  ء مجموعة العمل المعنیة بتخصیص الموارد على أساس األداءتعیین أعضا  (ب)

من نظامه 1-11، وبما یتماشى مع المادة EB 2012/105/R.42نظر المجلس التنفیذي في الوثیقة - 72

الداخلي، وافق على تعیین األعضاء التالین في مجموعة العمل المعنیة بتخصیص الموارد على أساس 

.2015في أبریل/نیسان األداء لفترة ثالث سنوات تنتهي

القائمة ألف: فرنسا، وٕایطالیا، والسوید، والوالیات المتحدة األمریكیة؛)1(

  القائمة باء: نیجیریا وجمهوریة فنزویال البولیفاریة؛)2(

موریشویس؛:1-القائمة الفرعیة جیم)3(

بنغالدیش؛:2-القائمة الفرعیة جیم)4(

  المكسیك.:3-القائمة الفرعیة جیم)5(

لس بانتخاب رئیس لهذه المجموعة في دورة الحقة.وسیتم إعالم المج-73

  المختلطة في الصندوقبالشروطتقریر مرحلي عن مجموعة العمل المعنیة   (ج)

  عند النظر في التقریر المرحلي عن مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في الصندوق (الوثیقة-74

EB 2012/105/R.43(،ول الزمني المتفق علیه لمجموعة أحاط المجلس علما باالختصاصات والجد

العمل هذه، ورحب بقرارها القاضي بفتح مداوالتها للمراقبین الراغبین في الحضور من المجلس التنفیذي.

من نظامه الداخلي، وافق المجلس التنفیذي على تعیین األعضاء التالین في 1-11وبما یتماشى مع المادة -75

مجموعة العمل هذه.

دا وكندا؛القائمة ألف: وهولن)1(

  القائمة باء: الكویت؛)2(
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مصر؛:1-القائمة الفرعیة جیم)3(

الهند؛:2-القائمة الفرعیة جیم)4(

  األرجنتین.:3-القائمة الفرعیة جیم)5(

وأحاط المجلس علما أیضا بأن هذه المجموعة انتخبت هولندا رئیسا لها.-76

على شروط اإلقراض كما تم توفیر اإلیضاحات المتعلقة باختصاصات مجموعة العمل، والتي تركز -77

المختلطة المعمول بها حالیا في الصندوق بموجب سیاسات اإلقراض ومعاییره والتعدیالت المقترحة علیها. 

وباستذكار االلتزام بتقدیم تقریر شامل عن سیاسات اإلقراض ومعاییره إلى مجلس المحافظین الذي سینعقد 

ة العمل برنامجها الزمني لضمان تقدیم نتائجها ، تم االتفاق على أن تعدل مجموع2013في فبرایر/شباط 

للمجلس التنفیذي للموافقة علیها. وأما فیما یتعلق 2012بشأن الشروط المختلطة إلى دورة سبتمبر/أیلول 

بالمخرجات التي تنجم عن قرار المجلس بهذا الشأن، فسیتم إدراجها في تقریر شامل عن سیاسات 

صندوق إلى المجلس التنفیذي في دورة دیسمبر/كانون األول للموافقة على اإلقراض ومعاییره ترفعه إدارة ال

. وبهذا 2011تقدیمه إلى الدورة التالیة لمجلس المحافظین، كما طلب مجلس المحافظین في فبرایر/شباط 

ستعود إدارة الصندوق إلى المناقشات الخاصة بهذا الموضوع التي بدأت أصال في دورة مجلس المحافظین 

  .2010قدة عام المنع

  ترتیبات استضافة اآللیة العالمیة  (د)

في اجتماع مغلق، نظر المجلس التنفیذي في ترتیبات استضافة اآللیة العالمیة الواردة في الوثیقة السریة -78

EB 2012/105/R.44وتقرر إعداد وثیقة مجمعة وشاملة توفر وصفا واضحا للقضایا التي مع ضمیمتها ،

عقد دورة خاصة للمجلس التنفیذي في أوائل شهر مایو/أیار، وقبل ذلك سوف تجتمع یجب النظر فیها. وست

الصادر عن المحكمة 2867لجنة مراجعة الحسابات للنظر في التبعات المالیة المتعلقة بالحكم رقم 

اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة، باإلضافة إلى الرأي االستشاري الخاص بهذا الحكم الصادر عن محكمة 

  لعدل الدولیة.ا

تكریم رؤساء مجلس المحافظین(ه) 

بناء على طلب تقدم به ممثل الكامیرون، نظر المجلس التنفیذي في موضوع تكریم رؤساء مجلس -79

). وأعلمت إدارة الصندوق المجلس بأن ممثل الكامیرون قد عبر EB 2012/105/R.47المحافظین (الوثیقة 

على النحو الذي تصوره.عن عدم رضاه ألن هذه المسألة لم تتقدم

واقترح رئیس الصندوق إنشاء صفحة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت تعرض صورًا ووصفًا -80

قصیرًا لكل رئیس من رؤساء مجلس المحافظین. وفي حین أعرب بعض الممثلین عن آراء إیجابیة إزاء 

الصندوق لتقرر وتحل الموضوع بأكثر هذا المقترح، إال أنه تم التأكید على أنها مسألة متروكة إلدارة 

الطرق مالءمة وفعالیة للتكالیف. وبناء على ذلك ستقوم إدارة الصندوق بتقدیر أفضل السبل للمضي قدما 

المقترح.بهذه
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  (و) مقترح لحساب أمانة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة

، وافق المجلس التنفیذي على القرار EB 2012/105/R.45بعد النظر في المقترح الوارد في الوثیقة -81

الخاص بحساب األمانة المقترح لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة كما هو وارد في 

ملحق هذه الوثیقة.

وقد أشار الممثلون إلى أهمیة حساب األمانة هذا، من بین جملة أمور أخرى، للوصول إلى مساهمات -82

حول استخدام التمویل واالستهداف الجغرافي، أكدت إدارة الصندوق على أنها ال تتصور انخراط إضافیة. و 

الخصوص، وفیما یتعلق بدور المجلس في توجیه حساب األمانة هذا في وضع المؤشرات البارزة بهذا

حساب استخدام حساب األمانة، أكدت إدارة الصندوق للممثلین على أن جمیع المشروعات التي سیدعمها

األمانة هذا سوف تقدم إلى المجلس التنفیذي للموافقة علیها.

وفیما یتعلق بتساؤالت الممثلین حول التكلفة التشغیلیة وآلیات استرداد التكلفة الواردة في تصمیم حساب -83

األمانة، أكدت إدارة الصندوق للمجلس على أن تغطیة التكالیف الواردة في االقتراح تستند إلى إسقاطات 

عمقة تنظر في التكالیف اإلضافیة التي سیتحملها الصندوق، أي التكالیف اإلضافیة للتصمیم واإلشراف م

والرصد والتقییم والتي سینطوي علیها إدراج استراتیجیات التأقلم في مشروعات الصندوق.

وفي ضوء هدف حساب األمانة الذي یرمي، من بین جملة أمور أخرى، إلى مساعدة المنتجین من -84

صحاب الحیازات الصغیرة في االستفادة من التمویل المخصص لتغیر المناخ وغیره من حوافز التأقلم مع أ

تغیر المناخ والتخفیف من آثاره، ناشد المجلس التنفیذي جمیع الدول األعضاء في الصندوق لإلسهام 

  بسخاء في حساب األمانة هذا.

  س التنفیذية بعد المائة للمجلبعار محاضر جلسات الدورة ال  )ز(

  الوثیقةبعد المائة للمجلس التنفیذي (الرابعة نظر المجلس التنفیذي في محاضر جلسات الدورة -85

EB 2012/105/R.46(، أن هذه المحاضر قد حظیت بموافقة المجلس علیها بعد تنقیحها على واتفق

. حسب األصول، وبالتالي یمكن نشرها على موقع الصندوق المفتوح على موقع اإلنترنت

  إعالمیةمذكرة –رئیس الصندوق تعیین (ح) 

بناء على طلب المملكة المتحدة، نظر المجلس التنفیذي في وثیقة خاصة بتعیین رئیس الصندوق (الوثیقة -86

EB 2012/105/R.48.وأحاط علما بالمعلومات الواردة فیها (

نصب الشاغر في وسائل وفي سیاق مناقشة مستفیضة، عبر بعض الممثلین عن تفضیلهم اإلعالن عن الم-87

اإلعالم الدولیة ذات الصلة، في حین تساءل بعضهم عن فائدة هذا االقتراح إذا أخذنا بعین االعتبار 

الشرط الذي ینص على أن الدول األعضاء في الصندوق هي التي تسمي مرشحیها. وقد تم السعي 

مي الدول األعضاء مرشح من غیر للحصول على تأكیدات من المستشار العام فیما یتعلق بإمكانیة أن تس

مواطنیها، باإلضافة إلى قدرتها على القیام بحریة بهیكلیة إجراء تحدید المرشح وتسمیته. وأجاب المستشار 

العام على الطلبین باإلیجاب. وقد تم إعالم المجلس أیضا بالجدول الزمني الحالي المؤقت المتعلق بإجراء 
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في إطارفق المجلس على ضرورة االستفاضة في هذه المناقشة أكثر الترشیح والتعیین. وفي الختام، وا

المنسقین واألصدقاء.

یتس والصندوقغالنظر في بیان النوایا بین مؤسسة بیل ومیلیندا (ط) 

بناء على طلب من ممثل السوید، استلم المجلس التنفیذي معلومات إضافیة تتعلق ببیان النوایا المبرم بین -88

ا غیتس والصندوق. كذلك فقد تم إعالم المجلس على وجه الخصوص بأن الغرض من مؤسسة بیل ومیلیند

هذا البیان هو اعتباره بیانًا أساسیًا یعبر عن االهتمام بزیادة التعاون وتحدید المجاالت التي یوجد فیها 

زراعیة، تعاون أصال . وقد تم إبالغ المجلس بأن الشراكات الحالیة تركز أساسا على مجال اإلنتاجیة ال

وأنه وفي هذه المرحلة سیتم قصر التعاون إلى حد كبیر على هذا النوع من الشراكات كغیره من أشكال 

التعاون مع الجهات المشاركة في التمویل. ورحب المجلس بالتأكیدات التي تلقاها على أنه سیبقى على 

اطالع بأیة تطورات الحقة.

منصب نائب رئیس الصندوق(ي) 

البند على جدول األعمال بناء على طلب من ممثل السوید الذي تساءل عن المنصب تم إدراج هذا -89

الشاغر لنائب رئیس الصندوق. وأعلم رئیس الصندوق المجلس بوجود عملیة جاریة لتحدید المهام التي 

تتعلق بمنصب نائب الرئیس، وأنه وفي هذه األثناء فمن غیر المنظور القیام بإعادة اإلعالن عن هذا 

نصب الشاغر. كذلك فقد أعلم المجلس أیضا بأن المنصب الشاغر الحالي لم یؤثر على البنیة الم

للصندوق وأن المسؤولیات التي كانت موكلة سابقا لنائب الرئیس قد تم إعادة توزیعها داخلیا.ةالتنظیمی

اختتام الدورة-میم 

كما على مدار الدورة، ه المثمر والفعال اختتم رئیس الصندوق الدورة شاكرا المجلس التنفیذي على انخراط-90

الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین بسیاسة دعم والمدخل الذي تم تلقیه فیما یتعلق الرحب ب

  المرأة.

األمم ةوأشار الصندوق إلى المالحظات التي أدلى بها عدد من الممثلین حول انخراط الصندوق في مبادر -91

، موضحا بأن الحضور القطري الموسع للصندوق ساعدة اإلنمائیة لألمم المتحدةوٕاطار المالمتحدة الواحدة 

في الوقت الحالي. وبغض النظر عن اً قد جعل انخراط الصندوق بصورة أكبر في هذه المبادرات أمرا ممكن

إال،فقد لفت اهتمام المجلس أیضا إلى حقیقة أنه وعلى الرغم من جهود الصندوق الستقطاب التأیید،ذلك

أي تركیز على القطاع یتضمنالم وٕاطار المساعدة اإلنمائیة لألمم المتحدة ان مبادرة األمم المتحدة الواحدة 

  الزراعي.

مشیرا إلى إلى الصندوق، عادة انضمام استرالیا إلأعلم رئیس الصندوق المجلس التنفیذي بالتقدم الجاري و -92

  وقد كان تقدیرها للصندوق إیجابیا للغایة.،لمانیةأن البلد اآلن بصدد استكمال المشاورات ما قبل البر 
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ALGERIA
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Représentant permanent suppléant de 
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Conseiller
Représentant permanent suppléant
  de la République d’Angola
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Gustavo O. INFANTE
Ministro 
Representante Permanente Adjunto
  de la República Argentina 
  ante la FAO, FIDA y PMA
Roma

Agustín ZIMMERMANN
Secretario
Representante Permanente Alterno
  de la República Argentina 
  ante la FAO, FIDA y PMA
Roma

BANGLADESH
Sultana AFROZ
Economic Counsellor
Alternate Permanent Representative 
  of the People’s Republic 
  of Bangladesh to IFAD
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BELGIUM
Martine VAN DOOREN
Ministre Conseiller
Représentant permanent adjoint de 
  la Belgique auprès des Organisations 
  des Nations Unies
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Marc HEIRMAN
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Représentant permanent suppléant de 
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  des Nations Unies
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BRAZIL
Benvindo BELLUCO
Deputy Secretary
Secretariat of International Affairs
Ministry of Planning, Budget and
  Management
Brasilia, D.F.

CAMEROON
Médi MOUNGUI
Deuxième Conseiller
Représentant permanent adjoint
  de la République du Cameroun 
  auprès du FIDA
Rome

CHINA
WU Jinkang
Deputy Director-General
International Department
Ministry of Finance
Beijing

YE Jiandi
Director 
International Department
Ministry of Finance
Beijing

HE Zheng
Principal Staff Member
International Department
Ministry of Finance
Beijing

LI Xinhai
Counsellor
Deputy Permanent Representative
  of the People’s Republic of China
  to the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome
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CHINA (cont’d)
SUI Li
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Alternate Permanent Representative
  of the People’s Republic of China
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  Agriculture Agencies
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REN Yi
Third Secretary
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  Agriculture Agencies
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DENMARK
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Minister Counsellor
Deputy Permanent Representative of 
  the Kingdom of Denmark to IFAD
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Signe Kolbye SØRENSEN
Attaché
The Royal Danish Embassy
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FINLAND
Merja Ethel SUNDBERG
Minister Counsellor
Permanent Representative 
  of the Republic of Finland
  to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies
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Inka RÄSÄNEN
Programme Officer
Embassy of the Republic
  of Finland
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FRANCE
Elizabeth CONNES-ROUX
Conseillère
Représentante permanente adjointe 
  de la République française
  auprès de l’OAA
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GERMANY
Michael BAUER
First Counsellor
Alternate Permanent Representative of 
  the Federal Republic of Germany
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Permanent Representation of the
  Federal Republic of Germany
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Ministro Consejero
Representante Permanente Adjunto
  de la República de Guatemala 
  ante los Organismos de las
  Naciones Unidas
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INDIA
Shobhana Kumar PATTANAYAK
Minister (Agriculture)
Alternate Permanent Representative of the
  Republic of India to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies
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Hari PRIYONO
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Sudirman SAAD
Director-General of Marine,
  Coastal and Small Islands
Ministry of Marine Affairs
  and Fisheries
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Center for International Cooperation
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  Business Development
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  Empowerment, Business Development
Directorate-General of Marine, Coastal
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Ade CHANDRADIJAYA
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Ministry of Agriculture
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ITALY
Stefania BAZZONI
Director
Service in charge of Multilateral 
  Development Banks (Office X)
Directorate General for International 
  Financial Relations (Directorate III)
Department of the Treasury
Ministry of Economy and Finance
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Service in charge of Multilateral 
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Directorate General for International
  Financial Relations (Directorate III)
Department of the Treasury
Ministry of Economy and Finance
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Permanent Representation of
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Hideya YAMADA
Minister Counsellor
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  Food and Agriculture Agencies
Rome

Masaya KITAO
Counsellor
Financial attaché
Embassy of Japan
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KUWAIT
Yousef Ghazi AL-BADER
Regional Manager for 
  Central Asian and 
  European Countries
Kuwait Fund for Arab
  Economic Development
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LUXEMBOURG
Richard PHILIPPART
Attaché
Représentant permanent suppléant
  du Grand-Duché de Luxembourg
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Rome



EB/105/Rev.1الملحق األول

27

MAURITIUS
Ramprakash NOWBUTH
Permanent Secretary
Ministry of Agro-Industry
  and Food Security
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Consul of the Republic
  of Mauritius
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Emma Maria José RODRIGUEZ SIFUENTES
Ministro
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Counsellor
Deputy Permanent Representative
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  to the United Nations Organizations
  for Food and Agriculture
Rome
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Second Secretary
Alternate Permanent Representative 
  of the Kingdom of the Netherlands 
  to the United Nations Organizations 
  for Food and Agriculture
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Erlijne WISSELS
Policy Adviser
International Financial
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United Nations and International
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Ministry of Foreign Affairs
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NETHERLANDS (cont’d)
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Intern
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Minister
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  Federal Republic of Nigeria
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Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Kingdom of Norway to IFAD
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Tonje LIEBICH LIE
Second Secretary
Deputy Permanent Representative of 
  the Kingdom of Norway to IFAD
Rome
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Adviser
Royal Norwegian Embassy
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PAKISTAN
Tehmina JANJUA
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Islamic Republic of Pakistan 
  to the United Nations Food and
  Agriculture Agencies
Rome

Zulfiqar Haider KHAN
Counsellor (Agricultural Affairs)
Alternate Permanent Representative
  of the Islamic Republic of Pakistan 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome
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Adviser 
Alternate Permanent Representative
  of the Islamic Republic of Pakistan 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
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Idriana BONOMO
Secretary to the 
  Alternate Permanent Representative 
  of the Islamic Republic of Pakistan 
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PORTUGAL
Ana BARRETO
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Department for Cooperation 
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Office for Economic Policy and 
  International Affairs (GPEARI)
Ministry of Finance
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QATAR
Akeel HATOOR
Adviser
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  of Qatar
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Bandar bin Abdel Mohsin AL-SHALHOOB
Minister Plenipotentiary
Permanent Representative of the 
  Kingdom of Saudi Arabia to FAO
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Tareq AbdulKarim A. ALDRIWEESH
First Secretary
Alternate Permanent Representative
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  to FAO
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Francisco CAPOTE
Primer Secretario
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SWEDEN
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Minister
Permanent Representative 
  of the Kingdom of Sweden 
  to IFAD and WFP
Rome

Margaretha ARNESSON-CIOTTI
Programme Officer
Royal Swedish Embassy
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Kristina RUBIN
Junior Officer
Royal Swedish Embassy
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Yousuf Mohammed BIN HAJAR
Deputy Director
Department of International Financial Relations
Ministry of Finance
Abu Dhabi

UNITED KINGDOM
Elizabeth NASSKAU
First Secretary
Deputy Permanent Representative of 
  the United Kingdom of Great Britain and 
  Northern Ireland to the United Nations
  Food and Agriculture Agencies
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Jinal SHAH
Second Secretary
Alternate Permanent Representative of 
  the United Kingdom of Great Britain and 
  Northern Ireland to the United Nations
  Food and Agriculture Agencies
Rome

UNITED STATES
Deborah CRANE
International Economist
Office of Multilateral
  Development Banks
Department of the Treasury
Washington, D.C.
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UNITED STATES (cont’d)
Franklin MOORE
Senior Development Counsellor
Alternate Permanent Representative
  of the United States of America 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies
Rome

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)
Gladys Francisca URBANEJA DURÁN
Embajadora 
Representante Permanente de 
  la República Bolivariana de 
  Venezuela ante los Organismos
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Especialista de la Gerencia 
  de Cooperación Internacional
  y Relaciones Multilaterales
Banco de Desarrollo Económico y
  Social de Venezuela (BANDES)
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المراقبون
OBSERVERS

OBSERVATEURS
OBSERVADORES

OBSERVER
1

EUROPEAN UNION (EU)
Lourdes MAGAÑA DE LARRIVA
Conseillère
Délégation de la Union européenne auprès 
  du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte et 
  les organisations des Nations Unies
Rome

COSOP DELIBERATIONS
2

VIET NAM
HOANG Viet Khang
Director-General
Department for External 
  Economic Relations
Ministry of Planning
  and Investment
Hanoi

NONG Thi Hongh Hanh
Head of Division
Department for External 
  Economic Relations
Ministry of Planning
  and Investment
Hanoi

NGUYEN Thi Thu Quynh
Counsellor
Deputy Permanent Representative of 
  the Socialist Republic of Viet Nam 
  to IFAD
Rome

                                                     
).3الحاشیة –8دة وفقا لصفة المراقب طبقا للنظام الداخلي للمجلس التنفیذي (الما1
2

) عملیة اإلعداد.2، (15إجراءات استعراض المجلس التنفیذي لوثائق الفرص االستراتیجیة القطریة، الفقرة EB 2002/77/R.12وفقا للوثیقة 
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بعد المائة للمجلس التنفیذيالخامسةقائمة بالوثائق المعروضة على الدورة 

رقم الوثیقة
البند من جدول 

األعمال
العنوان

EB 2012/105/R.1/Rev.12جدول األعمال المؤقت

EB 2010/105/R.1/Rev.1/Add.1 + 
Add.1/Rev.1

برنامج عمل الدورة2

EB 2012/105/R.2 + Add.1/Rev.13سیاسة الصندوق للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

EB 2012/105/R.34(a)تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتها الحادیة والخمسین

EB 2012/105/R.44(b)تعیین أعضاء لجنة التقییم

EB 2012/105/R.55(a):برنامج الفرص االستراتیجیة الُقْطریةبنغالدیش

EB 2012/105/R.65(b):برنامج الفرص االستراتیجیة الُقْطریةفیتنام

EB 2012/105/R.7 + Add.16الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

EB 2012/105/R.87(a)(i) قرض –مالي: مذكرة رئیس الصندوق: برنامج التمویل الریفي الصغري

ومنحة تكمیلیتان

EB 2012/105/R.9 + Add.1 + Sup.117(a)(ii)برنامج تنمیة سالسل القیمةیریا:ونیج

EB 2012/105/R.10 + Add.17(a)(iii):برنامج التمویل الریفي والنهوض مذكرة رئیس الصندوق: سیرالیون

  تمویل تكمیلي-بالمجتمعات المحلیة

EB 2012/105/R.11 + Add.1 + 
Sup.11

7(b)(i):اه تانا العلیا في مشروع إدارة الموارد الطبیعیة في مستجمعات میكینیا

كینیا

EB 2012/105/R.127(b)(ii)برنامج التدریب الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الزراعیة

EB 2012/105/R.137(b)(iii):مشروع لدعم التنمیة في إقلیمي مینابي مذكرة رئیس الصندوق:مدغشقر

قرض تكمیلي–ومیالكي 

EB 2012/105/R.15 + Add.1 + 
Sup.11

7(c)(i)مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديمبودیا:ك

EB 2012/101/R.18 + Add.17(c)(iv):برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة مذكرة رئیس الصندوق:نیبال

تمویل تكمیلي–والحیوانیة 

EB 2012/105/R.19 + Add.1 + 
Sup.11

7(c)(v)مشروع االبتكار الریفي في تونغاتونغا

EB 2012/105/R.20 + Add.1 + 
Sup.12

7(d)(i):الثقة والفرصبرنامج بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیة:كولومبیا

EB 2012/105/R.217(d)(ii):تعدیل اتفاقیة القرض الخاص بمشروع مذكرة رئیس الصندوق:وهندوراس

تعزیز القدرة التنافسیة لالقتصاد الریفي في مدیریة یورو

                                                     
الوثیقة متوفرة باللغة اإلنجلیزیة فقط1
فقطاإلسبانیةالوثیقة متوفرة باللغة 2
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EB 2012/105/R.22 + Add.1 + 
Sup.12

7(d)(iii):مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاهواالمكسیك

EB 2012/105/R.2337(e)(i):برنامج تنافسیة األعمال في المناطق الجبلیةألبانیا

EB 2012/105/R.2437(e)(ii):مشروع تنمیة مستجمعات میاه نهر موراتتركیا

EB 2012/105/R.25 + Add.1 + 
Sup.14

12(d)مشروع دعم محاصیل البستنةأوزبكستان

EB 2012/105/R.26 8خطة العمل االستراتیجیة المؤسسیة لتمویل المنح

EB 2012/105/R.279 2014-2013أنشطة المشروعات المزمعة

EB 2012/105/R.2810برنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف

EB 2012/105/R.2911التقریر السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة في الصندوق

EB 2012/105/R.3012(a) تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثاني والعشرین بعد

المائة

EB 2012/105/R.3112(b)تعیین أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

EB 2012/105/R.3212(c)(i):هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق

EB 2012/105/R.3312(c)(ii) تقریر عن وضع مساهمات الدول األعضاء في التجدید الثامن لموارد

الصندوق

EB 2012/105/R.3412(d) تقریر عن وضع مساهمات الدول األعضاء في التجدید الثامن لموارد

الصندوق

EB 2012/105/R.3512(e)(i) 2011تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لعام

EB 2012/105/R.3612(e)(ii) 2012تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق للشهرین األولین من عام

EB 2012/105/R.3712(f)(i) تقریر عن وضع المتأخرات من مدفوعات  

سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها

EB 2012/105/R.38 + Corr.112(f)(ii) تقدیرات المدفوعات المتنازل عنها من أصل القروض وصافي رسوم

الخدمة نتیجة تنفیذ إطار القدرة على تحمل الدیون

EB 2012/105/R.3912(g) احتیاجات السحب الثانیة والثالثین من مساهمات الدول األعضاء للعام

2012

EB 2012/105/R.40 + Add.112(h) 2009دیسمبر/كانون األول 31القوائم المالیة الموحدة للصندوق في

EB 2012/105/R.4113(a) انتخاب ممثلین لمجلس المحافظین في لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

EB 2012/105/R.4213(b)موارد على أساس تعیین أعضاء مجموعة العمل المعنیة بنظام تخصیص ال

األداء

EB 2012/105/R.4313(c)تقریر مرحلي عن مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في الصندوق

                                                     
تم شطبھا من جدول األعمال.3
.الوثیقة متوفرة باللغة اإلنجلیزیة فقط4
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EB 2012/105/R.44 + Add.113(d)ترتیبات استضافة اآللیة العالمیة

EB 2012/105/R.4713(e)تكریم رؤساء مجلس المحافظین

EB 2012/105/R.4513(f)حساب أمانة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات مقترح ل

الصغیرة

EB 2012/105/R.4613(g)محاضر جلسات الدورة الثالثة بعد المائة للمجلس التنفیذي

EB 2012/105/R.4813(h) مذكرة إعالمیة–تعیین رئیس الصندوق

EB 2012/105/R.49513(i) بیل ومیلیندا غیتس والصندوقالنظر في بیان النوایا بین مؤسسة

EB 2012/105/INF.1ترتیبات الدورة الخامسة بعد المائة للمجلس التنفیذي

EB 2012/105/INF.2 بموجب نافذتي المنح 2011المنح التي وافق علیها رئیس الصندوق عام

العالمیة/اإلقلیمیة والمنح القطریة

EB 2012/105/INF.3لصندوق وٕادارتهافئات الموارد المتاحة ل  

EB 2012/105/INF.4 استعراض إجراء انقضاء المدة للموافقة على مشروعات وبرامج الصندوق

االستثماریة

EB 2012/105/INF.5المشروعات الموافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدة

                                                     
.الوثیقة متوفرة باللغة اإلنجلیزیة فقط5
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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[

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي المتعلقة بتوزیع الوثائق:6مثلین أن یحیطوا علمًا بالمادة ویرجى من السادة الم

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

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

  ".اتخاذ المجلس لقرارات بشأنها، أو معلومات إضافیة تتعلق بالمشروعات
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األعمالجدول

الدورةافتتاح-1

]للموافقة[األعمالجدولاعتماد-2

]للموافقة[سیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة -3

التقییم-4

]ستعراضلال[عن دورتھا الحادیة والسبعینالتقییملجنةرئیستقریر  )أ(
]للموافقة[تعیین أعضاء لجنة التقییم   )ب(

]لالستعراض[القطریةاالستراتیجیةالفرصبرامج-5

بنغالدیش  )أ(
فییت نام   )ب(

]للموافقة[االلتزاماتلعقدالمتاحةالموارد-6

]للموافقة[افیهللنظرالتنفیذيالمجلسعلىالمعروضةالبرامج/المشروعاتاقتراحات-7

والوسطىالغربیةأفریقیا  )أ(

ةالقیمتنمیة سالسل برنامج :نیجیریا)1(

قرض - التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةمذكرة رئیس الصندوق: برنامج:سیرالیون)2(

ومنحة تكمیلیتان

والجنوبیةالشرقیةأفریقیا  )ب(

ا تانا العلیمستجمعاتكینیا: مشروع إدارة الموارد الطبیعیة ل)1(

الزراعیةاإلنتاجیةوتحسینالحرفيالتدریببرنامج:مدغشقر)2(

تكمیليقرض–ومیالكيمینابيإقلیميفيالتنمیةلدعممشروع  :الصندوقرئیسمذكرة:مدغشقر)3(

الھاديوالمحیطآسیا  )ج(

التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديمشروع : كمبودیا)1(

قرض ومنحة - زات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةبرنامج الحیامذكرة رئیس الصندوق: نیبال: )2(

تكمیلیتان

مشروع االبتكار الریفي في تونغاتونغا: )3(

والكاریبيالالتینیةأمریكا  )د(

برنامج بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیة: الثقة والفرص:كولومبیا)1(

القدرة التنافسیة مذكرة رئیس الصندوق: تعدیل اتفاقیة القرض الخاص بمشروع تعزیز: هندوراس)2(

لالقتصاد الریفي في مدیریة یورو

: مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاهواالمكسیك)3(
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الشرق األدنى وشمال أفریقیا  )ه(

دعم زراعة البستنةمشروع أوزبكستان:)1(

]علملل[2012لمنح العالمیة واإلقلیمیة لعام خطة العمل االستراتیجیة المؤسسیة ل-8

]للعلم[2013-2012المزمعةالمشروعاتةأنشط-9

]للموافقة[المستردة التكالیف برنامج المساعدة التقنیة-10

]للعلم[الصندوقأنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة فيعنالسنوي تقریرال-11

المالیةالمسائل-12

]لالستعراض[الثاني والعشرین بعد المائةعن اجتماعھا الحساباتمراجعةرئیس لجنةتقریر  )أ(
]للموافقة[عیین أعضاء لجنة مراجعة الحساباتت  )ب(
]للعلم[التجدید التاسع لموارد الصندوق   )ج(

تقریر عن التجدید التاسع لموارد الصندوق )1(

الصندوقتقریر عن وضع المساهمات في التجدید التاسع لموارد)2(

]للعلم[التجدید الثامن لموارد الصندوقالمساھمات في تقریر عن وضع   )د(
]للعلم[الصندوق حافظة استثمارات  )ه(

2011تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لعام )1(

2012تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق للشهرین األولین من الفصل األول لعام )2(

]علملل[مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدھا ورسوم خدمتھا   )و(

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

تقدیرات المدفوعات المتنازل عنها من أصل القروض وصافي رسوم الخدمة نتیجة لتنفیذ إطار القدرة )2(

على تحمل الدیون

للموافقة][2012احتیاجات السحب الثالث والثالثین من مساھمات الدول األعضاء للعام   )ز(
تقریر تصدیق اإلدارة بما في ذلك ،2011دیسمبر/كانون األول 31حتىالقوائم المالیة الموحدة للصندوق   )ح(

]موافقةلل[على الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي 

أخرىمسائل-13

انتخاب ممثلین لمجلس المحافظین في لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة   )أ(
[للموافقة]

[للموافقة]اس األداءبتخصیص الموارد على أسالمعنیة تعیین أعضاء مجموعة العمل   )ب(
]للموافقة [شروط المختلطة في الصندوقبالمجموعة العمل المعنیةتقریر مرحلي عن  )ج(
]للموافقة[ترتیبات استضافة اآللیة العالمیة  )د(
]علم[للذكرى رؤساء مجلس المحافظین إحیاء  )ه(
قة][للموافالصغیرةالحیازاتالتأقلم لصالح زراعة أصحاب لبرنامج مقترح لحساب أمانة  )و(
تعدیالت على محاضر جلسات الدورة الرابعة بعد المائة للمجلس التنفیذي  )ز(
[للعلم]تعیین رئیس الصندوق   )ح(
[للعلم]یتس والصندوقغالنظر في بیان النوایا بین مؤسسة بیل ومیلیندا   )ط(
  [للعلم]منصب نائب رئیس الصندوق  )ي(


