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 المائة لممجمس التنفيذي بعد السادسةحاضر جمسات الدورة م
 
 

 مقدمة -أوال 
. كترد قائمة 2012سبتمبر/أيمكؿ  21ك 20يكمي عقدت الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذم  -1

 بالمشاركيف في الدكرة في الممحؽ األكؿ بيذه المحاضر.

 عرضت عمى المجمس التنفيذم الكثائؽ التي ترد قائمة بيا في الممحؽ الثاني. -2

 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  - ثانيا
 أكعمى كجو الخصكص فقد ىنافتتح الرئيس كانايك نكانزم الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذم.  -3

كرحب بالممثميف الذيف  .أنغكال كبمجيكا كالصيف كمصرمف الممثميف الذيف تـ اعتمادىـ حديثا لكؿ 
سبانيا ممثمك كىـ  ،يحضركف دكرة المجمس لممرة األكلى بنغالديش كبمجيكا كغكاتيماال كالمكسيؾ كالبرتغاؿ كا 

كالسكيد كالكاليات المتحدة األمريكية. عالكة عمى ذلؾ، فقد رحب الرئيس أيضا بممثؿ الككالة االسترالية 
اء . كأعمـ الرئيس نكانزم المجمس بالتكصؿ إلى تكافؽ في اآلر ان لمتنمية الدكلية الذم حضر بصفتو مراقب

كبخاصة فيما يتعمؽ بالبند المتعمؽ بمقترح  ،ىذه الدكرةلكقائع ممثؿ جميكرية ككبا كمراقب بلمترحيب أيضا 
 تسكية ديكف جميكرية ككبا.

الدكرة الخاصة التاسعة ك كبعد مكجز قصير لإلنجازات التي تكصمت إلييا الدكرة الخامسة بعد المائة  -4
ا لممجمس عف مشاركة إدارة الصندكؽ في األحداث األخيرة رئيس الصندكؽ تحديث ـقد ،لممجمس التنفيذم
مشاركة ب ،مف بيف جممة أمكر أخرل ،تـ إعالـ المجمس التنفيذم ،كحكؿ ىذا المكضكع .رفيعة المستكل

كما تاله مف  ،الصندكؽ في مؤتمر مجمس األمف الغذائي الذم سبؽ اجتماع مجمكعة الثمانية في شيكاغك
إضافة إلى مشاركة الصندكؽ النشطة  ،تحالؼ الجديد لألمف الغذائي كالتغذيةمشاركة في مجمس قيادة ال

كقد حظيت بعض ىذه األحداث بدعـ  .20في أحداث مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة ريك +
 مشترؾ مف منظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة كبرنامج األغذية العالمي كالصندكؽ.

نجازات عديدة رئيسية ،دكؽكبالنظر إلى أداء الصن -5  .فقد سمط رئيس الصندكؽ الضكء عمى تطكرات كا 
نحك  2012سمط الضكء عمى التقدـ المستمر الذم يحرزه الصندكؽ في عاـ  ،كعمى كجو الخصكص

مميار دكالر أمريكي لبرنامج القركض كالمنح مؤكدا عمى زيادة في  1تجاكز المستكل المحدد البالغ 
. كذلؾ فقد أكد الرئيس عمى 2011مقارنة مع عاـ الماضية عشر  ثنياالشير الصركفات عمى مدل األ

كعبر عف ثقتو  ،تحقؽ حتى تاريخوالمتقميص الكقت الفاصؿ بيف المكافقة عمى المشركعات كالصرؼ 
 شيرا بنياية فترة التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ. 14لكصكؿ إلى المستكل المحدد البالغ با

 ءلمؿالالـز أطمع رئيس الصندكؽ المجمس التنفيذم عمى تقميص كسطي لمكقت  ،البشريةكبالنسبة لممكارد  -6
مينية. المناصب الكأكد عمى زيادة النسبة المئكية لمشاركة النساء عمى مستكل المدراء كفي الشكاغر. 

 15أك  ،دائرة إدارة البرامج مكظفي ثمث ، مع حكاليكذلؾ فقد أشار إلى زيادة الحضكر القطرم لمصندكؽ
 مكتبا قطريا. 38يعممكف حاليا في  ،بالمائة مف جميع مكظفي الصندكؽ
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بالمائة مف العائد عمى حافظة   2.2بحكالي بتحقيؽ ما يقدر المجمس أعمـ  ،كفيما يخص القضايا المالية -7
كلدل  .عمى الرغـ مف الظركؼ االقتصادية السائدة ،2012أغسطس/آب  31استثمارات الصندكؽ بتاريخ 

أشار رئيس الصندكؽ  ،لتجديد التاسع لمكارد الصندكؽبامممثميف كحككماتيـ عمى استجابتيـ الممتزمة لشكره 
 ،مميار دكالر أمريكي 1.403تـ التعيد بمساىمات قدرىا  ،الظركؼ العالمية الصعبة بأنو عمى الرغـ مف

مميار دكالر  1.5كقدره دكؽ بالمائة مف المستكل المستيدؼ لمتجديد التاسع لمكارد الصن 93.6أم ما يعادؿ 
زراعة برنامج التأقمـ لصالح جزئيا إلى المساىمات التكميمية لأمريكي. كيعكد تحقيؽ ىذا المستكل العالي 

كما تـ حث جميع  .كبخاصة مف كندا كبمجيكا كالمممكة المتحدة كىكلندا ،أصحاب الحيازات الصغيرة
 يذا البرنامج.لف الدعـ البمداف األعضاء في الصندكؽ عمى إظيار المزيد م

كعند التكسع في التعاكف الذم تـ إعادة تنشيطو بيف الككاالت التي تتخذ مف ركما مقرا ليا كبيف  -8
رئيس الصندكؽ تحديثا لمتحركات  قدـ ،كالجيكد األكسع التي يبذليا الصندكؽ في بناء الشراكات ،الصندكؽ
بجدكؿ أعماؿ التغيير المتعمقة إلى اإلنجازات كأشار  ،ينات الجديدةيالتعك مكظفي الصندكؽ لاألخيرة 

كىك كاحد مف التزامات التجديد التاسع لمكارد  ،كما سمط الضكء عمى نظاـ الدفع مقابؿ األداء ،كاإلصالح
تقدـ في مجاؿ مراجعة الكظائؼ في الصندكؽ فقد أحرز كذلؾ  .تـ تجربتيا في الصندكؽتالصندكؽ التي س

ـ قكة العمؿ في الصندكؽ مع أىدافو ئكالتي مف شأنيا أف تكا ،لعمؿ فيوكالخطة االستراتيجية لقكة ا
 االستراتيجية بمكجب التجديد التاسع لممكارد. 

كفي الختاـ كبعد أف أكد مجددا عمى تقديره لمدعـ كالتشجيع كالتحفيز الذم تكفره الدكؿ األعضاء في  -9
طمب ركسيا العضكية في بات الصمة أعمـ رئيس الصندكؽ المجمس بالتطكرات اإليجابية ذ ،الصندكؽ
عادة انخراط أ ،الصندكؽ  ستراليا معو.كا 

تحسيف اإلنتاجية الزراعية التدريب الحرفي ك أما سكرتير الصندكؽ فقد أعمـ المجمس بالمكافقة عمى برنامج  -11
غ كلفت انتباه الممثميف إلى الكثيقة اإلعالمية حكؿ تبسيط بعض العناصر المختارة في إبال ،مدغشقرفي 

باستعراض "ممكارد لاستجابة لاللتزاـ الكارد في التجديد التاسع المعدة المجمس التنفيذم في الصندكؽ 
 التي ستنفذ بأثر فكرم.ك  "لمييئات الرئاسيةاالبالغ عف النتائج  ألغراضكتعزيز اآلليات 

 قرارات المجمس التنفيذي  -ثالثا 
 عمال(من جدول األ 2اعتماد جدول األعمال )البند  -لف أ

، التي EB 2012/106/R.1/Rev.1اعتمد المجمس التنفيذم جدكؿ األعماؿ عمى النحك المقترح في الكثيقة  -11
أدخمت عمييا تنقيحات إضافية لتعبر عف التعديالت التي كافؽ عمييا المجمس )ستنقح كتصدر باعتبارىا 

ػك (. كما أحػػػػػاط المجمػػػػػػػس EB 2012/106/R.1/Rev.2الكثيقػػػػػة  عممان ببرنامػػج عمؿ الػػػػػدكرة عمػػػى النحػػػػ
كفقػػػػػػػػػػػان لقػػػػػػػػػػػػػػرار المجمػػػػػػػػػػس كالمعدؿ ، EB 2012/106/R.1/Rev.1/Add.1المبػيف فػػػػػي الكثيقػػػػػػػػػة 

 (.EB 2012/106/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1 )الكثيقػػػػػػػػػػػػػػػة

 إعادة إحياء مستجمع نير مكرات في تركيا. ركعمشكافؽ المجمس عمى شطب  -12
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كذلؾ كافؽ المجمس عمى الطمب القاضي بكضع المذكرة اإلعالمية عف إجراءات التفاكض عمى االتفاقيات  -13
القانكنية المشابية عمى جدكؿ أعماؿ المجمس في دكرتو السابعة بعد  كثائؽكتكقيعيا كالمصادقة عمييا كال
 لالستعراض.  2012كؿ المائة في ديسمبر/كانكف األ

ن اإلداريـــة ياالستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصنــدوق المستند إلـى النتائــج، والميزانيت -باء 
في ، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل 2013العادية والرأسماليـــــة لمصنـــدوق لعــام 

من جدول  3)البند  4102-4102وخطته اإلشارية لمفترة  2013ج وميزانيته لعام المستند إلى النتائالصندوق 
 األعمال(

المستند إلى نظر المجمس التنفيذم في كثيقة االستعراض المسبؽ رفيع المستكل لبرنامج عمؿ الصندكؽ  -14
بؽ لبرنامج عمؿ ، كاالستعراض المس2013ف اإلدارية العادية كالرأسمالية لمصندكؽ لعاـ يالنتائج، كالميزانيت

، كخطتو اإلشارية لمفترة 2013المستند إلى النتائج كميزانيتو لعاـ  في الصندكؽ مكتب التقييـ المستقؿ
 (.EB 2012/106/R.2 + Add.1) كضميمتيا ،2014-2015

عمما بالمكجزيف المذيف قدميما رئيس لجنة التقييـ كرئيسة لجنة مراجعة الحسابات التنفيذم كأحاط المجمس  -15
 1.06استعراض المجنتيف ليذه الكثيقة. كحظي المستكل المقترح لبرنامج القركض كالمنح بما يعادؿ  عف

مميكف دكالر أمريكي، التي تمثؿ نمكا  114.14مميار دكالر أمريكي، كلمميزانية اإلدارية لمصندكؽ بما يعادؿ 
ية في اإلبالغ عف تكاليؼ اسميا صفريا، بدعـ كاسع. كرحب العديد مف ممثمي الدكؿ األعضاء بالشفاف

كشجعكا الصندكؽ عمى االستمرار في تحرم أدكات لمتمكيؿ التكميمي كفرص إدارة األمكاؿ التكميمية. 
 لمتمكيؿ المشترؾ.

كفيما يتعمؽ بميزانية الصندكؽ، كفي الكقت الذم رحبت فيو بالنمك االسمي الصفرم لمميزانية، إال أف  -16
 القائمة ألؼ:

إضافية في الضميمة، كلكنيا استذكرت الحاجة إلى أرقاـ مفصمة تتعمؽ  رحبت بتكفير معمكمات (أ )
مف  ةالمرحم مكاؿباألرقاـ الفعمية حسب المجمكعة، إضافة إلى معمكمات عف إعادة تكزيع األ

كأشارت إدارة الصندكؽ إلى أف النسخة األخيرة مف كثيقة الميزانية سكؼ تعكس  2011-2012
 لمعمكمات اإلضافية؛ الطمبات الكاردة لتكفير ىذه ا

سمطت الضكء عمى الحاجة إلى تحسيف أداء الصندكؽ فيما يتعمؽ بتغير المناخ كالتمايز بيف  (ب )
رساء الشراكات مع القطاع الخاص كتكسيع النطاؽ كفي ىذا الخصكص، دعت . الجنسيف كا 

ي سياسة التمايز بيف الجنسيف فتنفيذ القائمة ألؼ إلى المزيد مف المعمكمات عف تكاليؼ 
  ؛الصندكؽ

 باتك ر تعمؽ بلجنة الخدمة المدنية الدكلية فيما يرحبت بالتحديث الشفيي الذم تمقتو حكؿ تكصيات  (ج )
كأحاطت عمما بالشرح الذم كفرتو اإلدارة لما قد يترتب عمى األمر مف أثر  مكظفي الخدمة العامة

اعتمادا عمى مستكل عف األثر الفكرم، فسيككف في حدكده الدنيا  البعيد. أماكبير عمى المدل 
 التعيينات الجديدة لمكظفي الخدمة العامة.

 كانضـ العديد مف ممثمي الدكؿ األعضاء في المجمس التنفيذم إلى القائمة ألؼ في:  -17

العدد الكبير أف إلشارة إلى لترحيب بالزيادة المزمعة في برنامج الصندكؽ لمقركض كالمنح ، مع اا  (أ )
 كاألثر. كدعكامؽ الضغكط عمى القدرة عمى التصميـ كاإلشراؼ يثير خطر خ قدمف المنح المتصكرة 
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إلى تبسيط برنامج المنح. كباإلشارة إلى أف العدد المقترح مف المنح كاف بمثابة خطكة أكلى في 
أكدت اإلدارة لممجمس عمى جيكدىا الجارية الرامية إلى  ،لصندكؽامنح  التقميص التدريجي لبرنامج
لضركرة ضماف تمكيؿ كاؼ  الداعية االقتراحاتخذت عمما بذا المجاؿ كأحماية أداء الصندكؽ في ى

 يا؛مناخلبحكث في مجاالت مثؿ التكنكلكجيا الذكية المنح 
ة الميزانية المكرسة لممجمكعة األكلى كبالتطمع لتحديد مكاسب أخرل في عف حص الستفساراكب (ب )

انية التعاكف األكثؽ مع الشركاء مثؿ تبسيط اإلجراءات المالية في الصندكؽ كتحرم إمك ،الكفاءة
عادة تخصيص ىذه  المكجكديف في ركما في مجاالت تكنكلكجيا المعمكمات كخدمات الركاتب كا 

 المكاسب في األعماؿ الجكىرية في الصندكؽ؛
وطلب معلومات إضافٌة عن إثارة قضٌة تكالٌف التسٌٌر، وبخاصة فٌما ٌتعلق بمجلس المحافظٌن،  (ج )

اإلدراك بأن المجلس سوف ٌنخرط بشكل أكبر فً هذا الموضوع المحدد،  الوفورات المتصورة مع

والتأكٌد على أهمٌة ضمان أرضٌة متوازنة لتشجٌع القدرة على اتخاذ القرارات فً هٌكلٌة تسٌٌر 

 الصندوق.

كما عبر عدد مف ممثمي الدكؿ األعضاء عف قمقيـ بشأف فعالية الصندكؽ كالتي يمكف أف تتأثر بسبب  -18
، كرحبكا بتأكيدات اإلدارة بأف القدرة عمى تنفيذ برنامج 2013سمي الصفرم في مكارد ميزانية عاـ النمك اال

كسمطت اإلدارة الضكء أيضا عمى الدكر الياـ في ىذا الصدد القركض كالمنح قد تـ أخذىا بعيف االعتبار. 
 .لالستمرار في تحديد الكفاءات كتنفيذ آليات استرداد التكاليؼ

نمندا إلى تكفير معمكمات عف التكاليؼ الناجمة عف المكاتب القطرية لمصندكؽ، إضافة إلى دعا مندكب ف -19
 عف أثر ىذه المكاتب عمى النتائج كالكفاءة.معمكمات 

مالييف  6كالمقدرة بػ  2013كفيما يتعمؽ ببرنامج عمؿ كميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ لعاـ  -21
 :2015-2014لمفترة دكالر أمريكي، كخطتو اإلشارية 

 دعت القائمة ألؼ إلى خمؽ رابط أكضح بيف النص السردم الكارد في الكثيقة كأرقاـ الميزانية؛ (أ )
دعت القائمة ألؼ أيضا إلى المزيد مف المعمكمات حكؿ النفقات الفعمية ذات الصمة بمكتب التقييـ  (ب )

س بأنو سيكفر ىذه المستقؿ كبخاصة فيما يتعمؽ بتكاليؼ المستشاريف. كأكد المكتب لممجم
 مف خالؿ لجنة التقييـ في أكتكبر/تشريف األكؿ؛ اتالمعمكم

كردا عمى سؤاؿ يتعمؽ بتقديرات األثر، أشار المكتب إلى أنو قاـ بتحميالت لألثر، كلكف مستكل ىذه  (ج )
كباإلشارة إلى نية إدارة الصندكؽ التحميالت كاف يعتمد عمى مستكل المكارد التي تـ تكفيرىا لممكتب؛ 

المشكرة بالقياـ بعدد أقؿ مف التقييمات المعمقة لألثر، أكضح مكتب التقييـ المستقؿ دكره في تكفير 
 المنتظمة في ىذه المسائؿ؛

كذلؾ تـ تكفير إيضاحات تتعمؽ بمكضكع تقديـ ميزانية مكتب التقييـ كالنظر فييا بصكرة منفصمة  (د )
ذا النيج في جذكره إلى سياسة التقييـ مع عرضيا مع ميزانية الصندكؽ في كثيقة كاحدة. كيعكد ى

 في الصندكؽ.
كنظرا ألىمية التقييـ المؤسسي لمكفاءة في الصندكؽ كأثره المحتمؿ عمى مناقشات المجمس لمكفكرات، فقد  -21

أكد ممثمك الدكؿ األعضاء عمى أىمية استالـ ىذا التقرير. كتأكيدا عمى حاجة إدارة الصندكؽ لمكقت 
تيا كلمتأكد مف االستنتاجات، أكد رئيس الصندكؽ لممجمس عمى أنو، كعمى أقؿ الكافي لإلدالء بتعميقا
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تقدير، سيجرم عرض رفيع المستكل لمتكصيات المنبثقة عف ىذا التقييـ في ديسمبر/كانكف األكؿ. كفي 
 ىذا الصدد، فقد تـ االتفاؽ عمى إدراج تكاليؼ التسيير في ىذه الكثيقة األكلية.

ؽ المجمس التنفيذم بالعممية الجارية لمتخطيط االستشارم لقكة العمؿ كاليادفة إلى كذلؾ أبمغ رئيس الصندك  -22
الفعالية اإلنمائية، كىي تحدد الكفكرات  و لتحقيؽمكاءمة المكارد المالية كالبشرية لمصندكؽ مع أىداف

دراكا ألىمية ىذه اإلجراءكالكفاءات الممكنة كالتحسينات الكاجب إدخاليا عمى العمميات.  عبر  ،اتكا 
الممثمكف عف اىتماميـ باستالـ معمكمات إضافية في المستقبؿ أيضا عف مفاكضات التكاليؼ التي ال 

 تتعمؽ بالمكظفيف التي تـ تصكرىا كتحقيقيا.

رفيع المستكل المسبؽ كقد ثمنت إدارة الصندكؽ التكجيو الذم كفره المجمس التنفيذم عف االستعراض  -23
عضاء المجمس التي ستؤخذ بعيف االعتبار عند استكماؿ الميزانية المقترحة كتعميقات أ 2013لميزانية عاـ 

ة يمبكعند إعداد كثائؽ االستعراض المستق ،فيذم في دكرة ديسمبر/كانكف األكؿلعرضيا عمى المجمس التن
 التي سينظر فييا المجمس.

ظر بمدىا القائمة في حيف طمبت ممثمة جميكرية فنزكيال البكليفارية أف تسجؿ محاضر ىذه الدكرة كجيات ن -24
بد مف  إال أنو ال ،2013أنيا ترحب بالكثيقة كتعبر عف دعميا العريض لبرنامج العمؿ كالميزانية لعاـ 

تقميص النفقات غير الضركرية كالتكاليؼ التشغيمية ذات الصمة باستخداـ األمكاؿ التكميمية كتعبئة المكارد 
تكاليؼ أقؿ. كذلؾ فقد طمبت بأف تيدؼ إلى تكليد نتائج أفضؿ  كأنو يتكجب عمى استراتيجية تعبئة المكارد

معمكمات إضافية عف تكاليؼ دكرات مجمس المحافظيف في السنكات األخيرة كتقميص الميزانية اإلدارية 
 لممجمكعة الرابعة المتعمقة بكفاءة الييئات الرئاسية في الصندكؽ. 2013لمصندكؽ لعاـ 

إطار لممناقشة من إعداد مكتب سكرتير الصندوق  –يام بالمزيد بموارد أقل دعم تسيير الصندوق: الق -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 

، نظر المجمس التنفيذم، بناء عمى تفكيض ىيئة المشاكرات EB 2012/106/R.3باالنتقاؿ إلى الكثيقة  -25
ة بالتسيير. كخالؿ الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ، في مسألة كفاءات التكاليؼ ذات الصم

مناقشة انخرط فييا كثيركف، اعترؼ المجمس بأىمية تحديد الكفاءات، مع اإلبقاء أيضا عمى نفس جكدة 
الخدمات المكفرة لمدكؿ األعضاء كمبدأ المساكاة المغكية بيدؼ ضماف نيج شامؿ في عممية اتخاذ القرارات 

 في الييئات الرئاسية لمصندكؽ.

راءات التقشؼ ىذه، إال أف العديد مف األعضاء دعكا إلى جيكد أكسع لتحديد كفي حيف رحب المجمس بإج -26
كفاءات محتممة في التكاليؼ، كعبركا عف الحاجة إلى حزمة متكاممة مف كفكرات الكفاءة في المنظمة 

 ككؿ.

كرحب المجمس باالقتراحات ذات الصمة بإدخاؿ سقكؼ عمى طكؿ الكثائؽ، كالذم يمكف أف ينشأ عنو  -27
 كبيرة في التكاليؼ، كيسيـ في تعزيز فعالية مداكالت المجمس التنفيذم. كفكرات

 كقد أثارت المناقشات، مف بيف جممة أمكر أخرل، القضايا التالية: -28
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تكاتر كتكمفة مجمس المحافظيف؛ كبيذا الصدد استذكرت إدارة الصندكؽ األساس القانكني لعقد  (أ )
ستمثؿ  2013ية مجمس المحافظيف لعاـ اجتماع مجمس المحافظيف سنكيا، كأكضحت أف ميزان

 ؛2012تراجعا كبيرا في التكاليؼ مقارنة بعاـ 
 الزيارات الميدانية لمجنة التقييـ كلممجمس التنفيذم؛ (ب )
سياسة السفر المتعمقة بكؿ مف مكظفي الصندكؽ كممثمي الدكؿ األعضاء في المجمس التنفيذم   (ج )

 ؛كالكفكرات المحتممة في ىذا المجاؿ
تداخؿ بيف االستنتاجات التي ستنبثؽ عف التقييـ المؤسسي لمكفاءة في الصندكؽ كىذه الترابط الم (د )

الصدد أكد ممثمك الدكؿ األعضاء في المجمس التنفيذم  التقييـ. كبيذاالمقترحات ككقت إتاحة ىذا 
ة الصندكؽ في كقت مناسب كي ات كتكصيات التقييـ المؤسسي لكفاءعمى أىمية استالـ استنتاج

 ا الجدؿ الدائر.ييتدم بي
طمبت ممثمة جميكرية فنزكيال البكليفارية أف تسجؿ في محاضر ىذه الدكرة قمؽ بالدىا مف التقميص  -29

الترجمة التحريرية كالفكرية المكفرة الجتماعات الييئات الرئاسية مما مف شأنو أف يخرؽ مبدأ المحتمؿ في 
ر عمى ممثمي البمداف غير الناطقة بالمغة اإلنكميزية المساكاة المغكية كيعيؽ القدرة عمى اتخاذ القرارات كيؤث

 كدعت إلى تحديد أشكاؿ أخرل لتحقيؽ الفكرات.

تحدد  2012قدما الستالـ كثيقة في دكرتو المنعقدة في ديسمبر/كانكف األكؿ المجمس التنفيذم  يتطمعك  -31
 ية.طرائؽ التنفيذ كأية تعديالت قد يككف مف الضركرم إدخاليا عمى النصكص القانكن

 من جدول األعمال(  5استراتيجية الشراكات في الصندوق )البند  -دال 
، أحاط المجمس (EB 2012/106/R.4استراتيجية الشراكات في الصندكؽ )الكثيقة  ؿ إلى استعراضاقتالنكبا -31

، كالتي 2011التنفيذم عمما باالستراتيجية التي عقدت بشأنيا ندكة غير رسمية في ديسمبر/كانكف األكؿ 
 (. EB 2012/106/R.4/Add.1كقشت في لجنة التقييـ مع تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ عمييا )الكثيقة ن

تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ  اعترؼ المجمس بأىمية ىذا المظير مف أنشطة الصندكؽ، ككافؽ عمى -32
 الحاجة إلى: ب المتعمقةمالحظات المجنة، ك 

 ايير اختيار أكثر متانة؛تشذيب إضافي لتعريؼ الشراكات ككضع مع (أ )
ا كضع أكلكيات الشراكات مع تركيز رئيسي عمى تعظيـ التعاكف بيف الككاالت التي تتخذ مف ركم (ب )

 مقرا ليا، كتطكير نيج متسؽ نحك المصارؼ اإلنمائية متعددة األطراؼ؛
 تكمفة تنفيذ االستراتيجية؛ (ج )
 تحدٌد استراتٌجٌات الخروج الممكنة.  (د )

دارة الصندكؽ أف المزارعيف مف أصحاب الحيازات الصغيرة سيبقكا الشركاء كفي ىذا الصدد، أكضحت إ -33
الرئيسييف لمصندكؽ، إال أف التعاكف يتسع بالفعؿ مع الككاالت التي تتخذ مف ركما مقرا ليا كمع مصرؼ 

 التنمية األفريقي.

ـ حاليا بدراسة متابعة كفيما يتعمؽ بمصرؼ التنمية األفريقي، أعمـ مكتب التقييـ المستقؿ المجمس بأنو يقك  -34
، كلتحديد 2009مع مصرؼ التنمية األفريقي لتقدير تنفيذ التكصيات التي خرج بيا التقييـ المشترؾ عاـ 

المجاالت المحتممة لتعزيز الشراكة في أفريقيا. كسكؼ يقـك المكتب باإلبالغ عف ىذه المتابعة خالؿ عاـ 
2013. 
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الشراكات كتعبئة المكارد مع  مكتبتـ تكضيح التنظيـ الداخمي ل كفيما يتعمؽ بتنسيؽ تنفيذ االستراتيجية، -35
التأكيد عمى دكرىا كمسؤكليتيا ككسيط كمّيسر كمنّسؽ. كتـ االعتراؼ بالشراكات كقضية مركزية في 

 ككقضية ذات أىمية مخصكصة لمدراء البرامج القطرية. ،الصندكؽ بأسره

اقترحكا إجراء ك  ،مكجكدة أصال في الصندكؽالممثميف أيضا قضية مذكرات التفاىـ ال بعضأثار  -36
 ء االتفاقات غير الفعالة منيا.نياة لالتفاقيات المكجكدة بيدؼ إدكرياستعراضات 

كتعقيبا عمى تساؤالت المجمس الخاصة بمضاميف تكمفة ىذه االستراتيجية، سمطت إدارة الصندكؽ الضكء  -37
رد عمى خمفية الكحدات كالنكاتج، فإف تكمفة عمى أنو، كمف خالؿ الخطة متكسطة األجؿ كتخصيصيا لممكا

 ىذه االستراتيجية ستغدك كاضحة.

كطمبت ممثمة جميكرية فنزكيال البكليفارية بأف تسجؿ محاضر ىذه الدكرة قمؽ بالدىا بشأف إدراج إدارة  -38
 يتعمؽ بالكيانات الخاصة التي يمكف أففيما بخاصة ك  ،الشراكات ضمف العمميات التشغيمية في الصندكؽ

جراءات ال تتكاءـ مع الطبيعة العامة لممؤسسة كعالكة عمى ذلؾ، فقد  .تؤدم إلى تبني الصندكؽ لمعايير كا 
اقترحت تحميؿ كمناقشة تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ عمى ىذه االستراتيجية بصكرة أكسع في دكرة 

 المجمس التنفيذم القادمة.

 من جدول األعمال( 6التقييم )البند  -هاء 
 ر رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثانية والسبعينتقري (أ )

 EB استعرض المجمس التنفيذم تقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا الثانية كالسبعيف )الكثيقة  -39

2012/106/R.5.كأخذ عمما بما احتكل عميو التقرير مف معمكمات ) 

مدير لمكتب التقييـ. كبيذا  أكجز رئيس المجنة لممجمس العممية الجارية لتعييف ،كعمى كجو الخصكص -41
كفقا لممقطع الخامس مف سياسة التقييـ المعدلة في الصندكؽ، فقد ك  ،الصدد، أعمـ المجمس التنفيذم بأنو

 ما يمي:ك فريؽ لمبحث تشكيؿاتفقت المجنة عمى 

 القائمة ألؼ: النركيج؛ (أ )

 القائمة باء: نيجيريا؛ (ب )

 القائمة جيـ: اليند )رئيس لجنة التقييـ(؛ (ج )

، نائب الرئيس المساعد لشؤكف البرامج في Kevin Cleaverالعميا لمصندكؽ: السيد  اإلدارة (د )
 .الصندكؽ

ممثمك لجنة  ىالبحث. كيتكلكقد تـ استالـ الترشيحات لخبيرم التقييـ المستقميف المذيف سيعيناف في فريؽ  -41
لتقييـ التي ستتفؽ عمى التقييـ في فريؽ البحث استعراض قائمة األسماء المقدمة كتقديـ مقترح إلى لجنة ا

الخبيريف المستقميف المذيف سيشاركاف في فريؽ البحث عمى أساس عدـ االعتراض. كسيقـك فريؽ البحث 
 بيذه الطريقة التي سيتألؼ بيا بصكرة كاممة بانتخاب رئيس لو.

 تقرير رئيس لجنة التقييم عن الزيارة القطرية إلى غانا (ب )
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كأحاط عمما بتقرير رئيس لجنة التقييـ عف زيارتيا  EB 2012/106/R.6نظر المجمس التنفيذم في الكثيقة  -42
إلى غانا. كتأكيدا عمى أىمية مثؿ ىذه الزيارات لمتكصؿ إلى فيـ أغنى كتقدير أكبر لعمؿ الصندكؽ، شكر 

 المجمس التنفيذم البمد المضيؼ عمى حسف ضيافتو، كأحاط عمما بالتكصيؼ اإليجابي لزيارة المجنة.

 التقييم المستقل في الصندوقمدير مكتب  (ج )
 قاـ المجمس التنفيذم:  EB 2012/106/R.7عند نظره في الكثيقة  -43

باإلحاطة عمما باالستقالة التي قدميا الشاغؿ الحالي لمكتب مدير مكتب التقييـ المستقؿ، كالتي  (أ )
 ؛ 2012أكتكبر/تشريف األكؿ  31ستغدك سارية المفعكؿ بتاريخ 

ر جديد لممكتب، كالتي شرعت بيا لجنة التقييـ، كما كرد في تقرير أخذ عمما بعممية اختيار مدي (ب )
 كتحديثو الشفيي؛ EB 2012/106/R.5رئيس المجنة في الكثيقة 

كبناء عمى تكصية رئيس لجنة التقييـ نيابة عف المجنة، تـ تعييف الشاغؿ الحالي لمنصب نائب  (ج )
، إلى أف يحيف 2012تشريف الثاني نكفمبر/ 1مدير مكتب التقييـ قائما بأعماؿ المكتب بدءا مف 

 كقت استالـ مدير المكتب الجديد لمنصبو.

كأشار رئيس الصندكؽ إلى أف سياسة التقييـ الحالية ال تحدد تماما اإلجراءات التي يجب اتباعيا في حاؿ  -44
 استقالة مدير مكتب التقييـ، كالحاجة إلى تسمية شخص يحؿ مكاف المدير لفترة انتقالية. كبغض النظر

ات مع رئيس الصندكؽ بأية حاؿ مف األحكاؿ قبؿ كر اشعف ذلؾ ككجزء مف العممية الجارية، يجب إجراء م
 مناقشة ىذا المكضكع في المجمس.

إجراءات تكظيؼ كتعييف مدير مكتب التقييـ لمتطرؽ  ثنة التقييـ مدعكة الستعراض كتحديكليذا فإف لج -45
بديؿ لفترة انتقالية، كيتكجب عرض اإلجراءات المنقحة ألكضاع مستقبمية يككف فييا مف الضركرم تعييف 

 عمى المجمس التنفيذم لممكافقة عمييا.

 Lavizzariكفي الختاـ، شكر رئيس الصندكؽ المدير الذم ستنتيي خدمتو في مكتب التقييـ المستقؿ السيد  -46
خالصو كقيادتو المكتب لمدة تزيد عمى  إعداد  ديدة:كقد كانت مساىماتو ععاما.  13عمى خدماتو كا 

دخاؿ التقييمات عمى المستكل المؤسسي، كاالتفاقات عند نقطة اإلنجاز،  سياسة تقييـ لمصندكؽ، كا 
التعاكف في مجاؿ التقييـ، عمى سبيؿ  فريؽتب التقييـ المستقؿ كعضك في كالحصكؿ عمى اعتراؼ بمك

إدارة الصندكؽ كرئيسو كمكظفي المجمس التنفيذم شاكرا  Lavizzariكّدع السيد  ،المثاؿ ال الحصر. كبدكره
 مكتب التقييـ المستقؿ عمى كجو الخصكص.

 من جدول األعمال( 7تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة )البند  -واو 
استعرض المجمس التنفيذم تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة، بما فيو  -47

التي تـ   EB 2012/106/R.8 + Add.1عمما بضميمتو  طكأحا ،عميوعميقات مكتب التقييـ المستقؿ ت
 تكفيرىا لمعمـ.

كفي حيف رحب المجمس بالدرجة العالية مف تنفيذ التكصيات، إال أنو قدـ العديد مف االقتراحات لمزيد مف  -48
 التحسينات عمى عرض ىذا التقرير، كمف بينيا:

 التً لم تنفذ؛ وأً لم ٌتم االتفاق علٌها تتبع التوصٌات الت (أ )
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 تقصٌر التقرٌر وتوفٌر قائمة موجزة للتوصٌات ووضع تنفٌذها. (ب )

كفيما يتعمؽ بالتكصيات التي لـ يتـ االتفاؽ عمييا، أشارت إدارة الصندكؽ بأف اإلبالغ عف مثؿ ىذه  -49
 ا االقتراح.األمكر يتطمب بحثا كمكارد كبيرة ، كلكنيا ستبذؿ ما بكسعيا لالمتثاؿ ليذ

كتعقيبا عمى ما أكد عميو بعض ممثمي الدكؿ األعضاء عف أىمية كقيمة ندب مدراء البرامج القطرية  -51
 كالالمركزية التشغيمية، أشارت إدارة الصندكؽ إلى أنيا تحرز تقدما في سياستيا لمحضكر القطرم.

من  8تي يمولها الصندوق )البند مراجعة إجراء انقضاء المدة لمموافقة عمى المشروعات والبرامج ال -زاي 
 جدول األعمال(

مكليا الصندكؽ الكارد بالنظر في استعراض إجراء انقضاء المدة لممكافقة عمى المشركعات كالبرامج التي ي -51
، كبمكافقة المجمس التنفيذم عمى زيادة السقؼ التمكيمي لممشركعات EB 2012/106/R.9 في الكثيقة

 كالمكافؽ عمييا بكجب إجراء انقضاء المدة: كالبرامج التي يمكليا الصندكؽ

من النظام الداخلً للمجلس التنفٌذي على المشروعات والبرامج  24وافق على توسٌع تطبٌق المادة  (أ )

ملٌون دوالر  25ملٌون وحدة حقوق سحب خاصة )أي ما ٌعادل  17وتموٌلها بما ال ٌتجاوز 

 أمرٌكً(؛

برنامج أو مشروع ما على المجلس لمناقشته على أن تحتفظ إدارة الصندوق بحق عرض  أكد (ب )

 بغض النظر عن حجم تموٌله؛

السماح بمعالجة القروض والمنح التكمٌلٌة التً تنطوي على إدخال باقتراح اإلدارة وافق على  (ج )

 تعدٌالت على اتفاقٌات منح التموٌل القائمة باتباع إجراء انقضاء المدة.

ة إلى أف التحميؿ االقتصادم لمقرار القاضي بزيادة سقؼ التمكيؿ جميكرية فنزكيال البكليفاري ةممثم تكأشار  -52
مميكف دكالر أمريكي لممشركعات كالبرامج التي يمكليا الصندكؽ  25مميكف دكالر أمريكي إلى  15مف 

كالتي يمكف المكافقة عمييا باتباع إجراء انقضاء المدة لـ يتـ عكسو في ىذه الكثيقة المعركضة عمى 
في كضع ال يمكنيا مف االنضماـ إلى اإلجماع في  االمجمس بأف بالدى تة عمييا. كأعممالمجمس لممكافق

 عف التصكيت عمييا في محاضر ىذه الدكرة. اتسجيؿ امتناعي تاآلراء عمى ىذه الكثيقة، كطمب

 من جدول األعمال(  9برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لمصر )البند  -حاء 
ىداؼ لألكعبر عف دعمو الكامؿ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لمصر استعرض المجمس التنفيذم  -53

كما يرافقو مف ذخيرة لممشركعات. كعمى كجو (، EB 2012/106/R.10)االستراتيجية ليذا البرنامج 
الخصكص فقد أكد ممثؿ مصر عمى اتساؽ البرنامج مع استراتيجية الحككمة المصرية لمتنمية الزراعية 

فقد ناشد باإلبقاء عمى شركط  ،االجتماعي الحاليك كنظرا لمكضع االقتصادم  .2030ى عاـ المستدامة حت
كأف  ،تـ تذكير المجمس بأف شركط اإلقراض تحدد كفقا لصيغ األىمية المكضكعةك اإلقراض المتكسطة 

أصحاب  زراعة مصر في الكقت الحالي مؤىمة لمحصكؿ عمى التمكيؿ بمنح مف برنامج التأقمـ لصالح
 حيازات الصغيرة.ال

مثؿ منظمة األغذية كالزراعة لألمـ  لر التعاكف مع الجيات المانحة األخ كأكد الممثمكف عمى الحاجة إلى -54
بإدارة المياه  ،عمى كجو الخصكصفيما يتعمؽ  ،المتحدة كالبنؾ الدكلي كغيرىما مف الشركاء اإلنمائييف

فقد دعا الممثمكف إلى ذكر التمايز بيف الصغيرة. كذلؾ ك كالتمكيؿ الصغرم كالمشركعات المتكسطة 
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كأكدكا  ،ةمف مجاالت التركيز في األىداؼ االستراتيجية الثالثكمجاليف الجنسيف كالبيئة بصكرة صريحة 
 كتمؾ المكجكدة في مصر. ،عمى أىمية تكسيع نطاؽ قصص النجاح

جابة عك  -55 كفيما إذا كاف سيتـ إدراج  ،قرتساؤؿ حكؿ التمايز الذم يقيمو الصندكؽ بيف الفقراء كمدقعي الفمى ا 
أكضحت إدارة الصندكؽ  االستراتيجية القطرية،الفرص الفئة األخيرة في المجمكعة المستيدفة مف برنامج 

كىي ما يستخدمو الصندكؽ  ،بأف عتبة الدكالريف يكميا ىي ما كضعو البنؾ الدكلي لتحديد مستكيات الفقر
يـ أيضا مف خالؿ التمكيؿ الصغرم أك شبكات األماف كبالتالي فإف مدقعي الفقر يمكف دعم ،أيضا

 االجتماعي.

 من جدول األعمال( 10الموارد المتاحة لعقد االلتزامات )البند  -طاء 
 EBنظر المجمس التنفيذم في كثيقة المكارد المتاحة لعقد االلتزامات مقترنة بضميمتيا ) -56

2012/106/R.11+ Add.1  ب( مف اتفاقية إنشاء الصندكؽ 2د ، البن7(. كبعد النظر في المادة(
 2012أغسطس/آب  31يناير/كانكف الثاني إلى  1كمالحظة أف تقديرات صافي التدفقات العائدة لمفترة مف 

مميكف دكالر أمريكي )بما  689.5مميكف دكالر أمريكي، كأف القركض كالمنح الممتـز بيا تبمغ  359.7تبمغ 
مميكف دكالر أمريكي،  359.3ذه الدكرة كالبالغ قيمتيا في ذلؾ القركض كالمنح المعركضة عمى ى

كالمشركعات المقدمة لممكافقة عمييا بمكجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بيف دكرتي المجمس كالبالغ 
، كافؽ عمى استخداـ إضافي (2012مميكف دكالر أمريكي لبرنامج القركض كالمنح لعاـ  84.7قيمتيا 

، ككافؽ عمى 2012مميكف دكالر أمريكي في دكرة أبريؿ/نيساف  194.3مقدما بقيمة  لسمطة االلتزاـ بالمكارد
كباعتماد التكصية  .مميكف دكالر أمريكي 135.5استخداـ إضافي لسمطة االلتزاـ بالمكارد مقدما بقيمة 

 EBالمتصمة باستخداـ سمطة االلتزاـ بالمكارد مقدما عمى النحك الكارد في ضميمة الكثيقة 

2012/106/R.11 أذف المجمس التنفيذم لمرئيس بعقد اتفاقيات القركض كالمنح التي كافؽ عمييا المجمس ،
، كتمؾ التي ستتـ المكافقة عمييا مف خالؿ إجراء 2012في دكرتو السادسة بعد المائة في سبتمبر/أيمكؿ 

 انقضاء المدة.

من جدول  11لمنظر فيها )البند  اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة عمى المجمس التنفيذي -ياء 
 األعمال(

 :التاليةثـ نظر المجمس في مقترحات المشركعات كالبرامج  -57

 أفريقيا الغربية والوسطى ( أ)

قرض  -الكاميرون: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريفي  (0)
 تكميمي

كضميمتيا، كاعتمد  EB 2012/106/R.12نظر المجمس التنفيذم في البرنامج المقترح الكارد في الكثيقة 
 القرار التالي:

قػرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية الكاميركف قرضان تكميميا بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ قيمتو مميكف "
ما يعادؿ أك “كحدة حقكؽ سحب خاصة،  1 950 000كتسعمائة كخمسيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

يبا( عمى أف يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي دكالر أمريكي تقر  2 950 000
 ".لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة
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 االجتماعية الريفيةو االقتصادية  صر فالرأس األخضر: برنامج ال (4)
التالية مد القرارات ، كاعتEB 2012/106/R.13نظر المجمس التنفيذم في البرنامج المقترح الكارد في الكثيقة 

 : EB 2012/106/R.13/Rev.1 الكاردة في الكثيقة

ا بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ قيمتو أربعة " قػرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية الرأس األخضر قرضن
كحدة حقكؽ سحب خاصة(، عمى أف  4 200 000كحدة حقكؽ سحب خاصة ) مالييف كمائتي ألؼ

بقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطا
 .الكثيقة

: أف ُيقدـ حساب األمانة اإلسباني لمتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائي، الذم يديره قرر أيضا
الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية ككصي، إلى جميكرية الرأس األخضر قرضا بشركط تيسيرية لمغاية 

يكرك( عمى أف يخضع ألية شركط كأحكاـ  7 100 000ييف كمائة ألؼ يكرك )تعادؿ قيمتو سبعة مال
 ".أخرل تككف مطابقةن عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة

 برنامج دعم مراكز توريد األغذية في كنشاسا :الكونغو الديمقراطية جمهورية (3)
 كاعتمد القرار التالي: EB 2012/106/R.14في الكثيقة نظر المجمس التنفيذم في البرنامج المقترح الكارد 

قػرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية الككنغك الديمقراطية منحة تعادؿ قيمتيا خمسة كأربعيف مميكنا "
أف مى كحدة حقكؽ سحب خاصة(، ع 45 350 000كثالثمائة كخمسيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 ".طابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقةتخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف م

 النيجر: مشروع روانمو لمري عمى نطاق صغير (2)
، كاعتمد القرارات EB 2012/106/R.16نظر المجمس التنفيذم في المشركع المقترح الكارد في الكثيقة 

 التالية:

يرية لمغاية تعادؿ قيمتو مميكنا كمائة "قرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية النيجر قرضا بشركط تيس
كحدة حقكؽ سحب خاصة(، عمى أف تخضع ألية  1 170 000كسبعيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.

يمتيا ستمائة كخمسة كخمسيف ألؼ كحدة قرر أيضا: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية النيجر منحة تعادؿ ق
كحدة حقكؽ سحب خاصة(، عمى أف تخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل  655 000حقكؽ سحب خاصة )

 تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.

ذائي، عبر الصندكؽ قرر أيضا: أف يقدـ حساب أمانة المرفؽ اإلسباني لمتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغ
الذم يتصّرؼ بصفتو كصيا عمى حساب األمانة، إلى جميكرية النيجر قرضا بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ 

يكرك(، عمى أف يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف  14 000 000قيمتو أربعة عشر مميكف يكرك )
 "مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.

 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية )ب(



 EB/106/Rev.1 

12 

 موزامبيق: مشروع تنمية سالسل القيمة المناصرة لمفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبو  (0)
كضميمتيا كاتفاقية  EB 2012/106/R.17نظر المجمس التنفيذم في المشركع المقترح الكارد في الكثيقة 

 التمكيؿ المتفاكض بشأنيا كاعتمد القرارات التالية:

أف يقدـ الصندكؽ إلى حككمة جميكرية مكزامبيؽ قرضان بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ قيمتو عشرة "قرر: 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى  10 850 000مالييف كثمانمائة كخمسيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 أف يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه
 الكثيقة.

قرر أيضا: أف يقدـ  الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية لجميكرية مكزامبيؽ منحة تعادؿ قيمتيا مميكنان كعشرة 
كحدة حقكؽ سحب خاصة(، عمى أف تخضع ألية شركط  1 010 000آالؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 ثيقة.كأحكاـ تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الك 

قرر أيضا: أف يقدـ حساب األمانة اإلسباني لمرفؽ التمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائي، العامؿ مف 
خالؿ الصندكؽ بصفتو كصيا عميو، إلى جميكرية مكزامبيؽ قرضان بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ قيمتو ثالثة 

ضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف يكرك(، عمى أف يخ 13 300 000 عشر مميكنان كثالثمائة ألؼ يكرك )
 مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.

قرر أيضا: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية مكزامبيؽ في إطار برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب 
ب خاصة الحيازات الصغيرة منحة تعادؿ قيمتيا ثالثة مالييف كمائتي كستيف ألؼ كحدة حقكؽ سح

كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك  3 260 000)
أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة. كرىنا بتكفر األمكاؿ في حساب أمانة برنامج التأقمـ لصالح 

ديد التاسع لمكارد الصندكؽ، عمى أف زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، سيمتـز بالمنحة مف تاريخ نفاذ التج
 ."(35-/د166قرار مجمس المحافظيف القسـ خامسا )د( مف ال تصرؼ قبؿ ذلؾ التاريخ )كما يشترط 

 زراعة المجمس أف ىذا المشركع ىك أكؿ مشركع يحظى بالتمكيؿ مف برنامج التأقمـ لصالح كختاما أدرؾ
بما  2013الممكؿ مف برنامج التأقمـ سيبدأ الصرؼ في كأحاط عمما بأف المككف أصحاب الحيازات الصغيرة 

إلى أف أم تطكر إضافي عمى ىذا البرنامج سكؼ تتـ  نظراك أف ىذه المكارد ىي جزء مف التجديد التاسع. 
 متابعتو باىتماـ، تمت دعكة جميع الدكؿ األعضاء في الصندكؽ لممساىمة في تمكيمو.

تعديل  - م البرنامج الوطني لإلرشاد الزراعيموزامبيق: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع دع (4)
 عمى اتفاقية القرض

 كاعتمد القرار التالي: EB 2012/106/R.41نظر المجمس التنفيذم في البرنامج المقترح الكارد في الكثيقة 

لمشركط  "قػرر: أف يكافؽ الصندكؽ عمى تعديؿ اتفاقية القرض الخاصة ببرنامج الدعـ الزراعي، طبقا
 الكاردة في ىذه الكثيقة."كاألحكاـ 

 يآسيا والمحيط الهاد )ج(

 في هونان  الريفيةة و الزراعيالصين: مشروع تحسين البنى األساسية  (0)
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كضميمتيا كاتفاقية  EB 2012/106/R.18نظر المجمس التنفيذم في المشركع المقترح الكارد في الكثيقة 
 التمكيؿ المتفاكض بشأنيا كاعتمد القرارات التالية:

: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية الصيف الشعبية قرضان بشركط عادية تعادؿ قيمتو ثالثيف مميكنان "قرر
كحدة حقكؽ سحب خاصة( كيخضع ألية  30 250 000كمائتي كخمسيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.

أيضا: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية الصيف الشعبية منحة تعادؿ قيمتيا ستمائة كستيف ألؼ كحدة قرر 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع ألية شركط كأحكاـ تككف  660 000حقكؽ سحب خاصة )

 ."مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة

 سبل العيش في جارخاندالهند: مشروع التمكين القبمي و  (4)
كضميمتيا كاتفاقية  EB 2012/106/R.19نظر المجمس التنفيذم في المشركع المقترح الكارد في الكثيقة 

 التمكيؿ المتفاكض بشأنيا كاعتمد القرار التالي:

نان "قرر: أف ُيقدـ الصندكؽ إلى جميكرية اليند قرضا بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ قيمتو ثالثة كثالثيف مميك 
كحدة حقكؽ سحب خاصة(، عمى أف  33 550 000كخمسمائة كخمسيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقةن عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة."

 إندونيسيا: مشروع تنمية المجتمعات الساحمية (3)
، كاعتمد القرارات EB 2012/106/R.20رح الكارد في الكثيقة نظر المجمس التنفيذم في المشركع المقت

 التالية:

"قرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية إندكنيسيا قرضان بشركط عادية تعادؿ قيمتو خمسة عشر مميكنا 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف  15 870 000كثمانمائة كسبعيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 خرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.يخضع ألية شركط كأحكاـ أ

قرر أيضا: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية إندكنيسيا منحة تعادؿ قيمتيا مميكنان كمائة كستة كثمانيف ألؼ 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع ألية شركط كأحكاـ  1 186 000كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 ة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.تككف مطابق

قرر أيضا: أف يقدـ حساب أمانة المرفؽ اإلسباني لمتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائي، مف خالؿ 
الصندكؽ بصفتو كصيان عميو، قرضا إلى جميكرية إندكنيسيا بشركط عادية تعادؿ قيمتو ستة مالييف كمائتيف 

دكالر أمريكي تقريبا( عمى أف  7 800 000يكرك( )بما يعادؿ  6 288 000يف ألؼ يكرك )كثمانية كثمان
 يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة."

 )برنامج تحسين البذور لممزارعين( Kisan Kalagi Biu-Bijan Karyakram نيبال: (2)
كضميمتيا كاتفاقية  EB 2012/106/R.21لتنفيذم في البرنامج المقترح الكارد في الكثيقة نظر المجمس ا

 التمكيؿ المتفاكض بشأنيا كاعتمد  القرارات التالية:
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"قرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى حككمة نيباؿ قرضان بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ قيمتو اثني عشر مميكنان 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف  12 850 000سحب خاصة )كثمانمائة كخمسيف ألؼ كحدة حقكؽ 

 يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.

قرر أيضا: أف يقدـ الصندكؽ إلى حككمة نيباؿ منحة تعادؿ قيمتيا اثني عشر مميكنان كثمانمائة كخمسيف 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع ألية شركط  12 850 000ة )ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاص

 كأحكاـ تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة."

 أمريكا الالتينية والكاريبي )د(
 (Paulo Freire: مشروع التنمية الُمنِتجة وبناء القدرات )مشروع البرازيل (0)

كاتفاقية التمكيؿ  EB 2012/106/R.23شركع المقترح الكارد في الكثيقة نظر المجمس التنفيذم في الم
 المتفاكض بشأنيا كاعتمد القرارات التالية:

"قرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى كالية سيارا في الجميكرية االتحادية البرازيمية قرضان بشركط عادية تعادؿ قيمتو 
كحدة حقكؽ سحب خاصة، عمى أف يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك  20 624 403

 أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.

قرر أيضا: أف يقدـ الصندكؽ إلى كالية سيارا في الجميكرية االتحادية البرازيمية قرضا بشركط عادية تعادؿ 
ية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط يكرك، عمى أف يخضع أل 5 948 482قيمتو 

 كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة."

 : مشروع األعمال الريفية لصغار المنتجينالبرازيل (4)
 ، كاعتمد القرار التالي:EB 2012/106/R.24 مشركع المقترح الكارد في الكثيقةنظر المجمس التنفيذم في ال

كالية سيرجيبي في الجميكرية االتحادية البرازيمية قرضان بشركط عادية تعادؿ  "قرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى
كحدة حقكؽ سحب خاصة(،  10 300 000قيمتو عشرة مالييف كثالثمائة ألؼ  كحدة حقكؽ سحب خاصة )

كأف يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه 
 الكثيقة."

  : مذكرة رئيس الصندوق: مشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحمةالبرازيؿ (3)
(Viva o Semi-Árido)- عمى اتفاقية القرض  تمديد الفترة المحددة لمتوقيع 

كاعتمد تمديد الفترة المحددة   EB 2012/106/R.42ذم في المقترح الكارد في الكثيقةنظر المجمس التنفي
المحددة لتكقيع اتفاقيتي القرض كالضمانات  – 2013مارس/آذار  15اتفاقية القرض، حتى  لمتكقيع عمى

 ( .Viva o Semi-Áridoالمعنيتيف الخاصة بمشركع التنمية المستدامة في كالية بياكم شبو القاحمة )

 تعزيز التنمية المحمية في مناطق المرتفعات والغابات المطيرة عالية االرتفاع مشركعبيرو:  (2)
 كاعتمد القرار التالي: EB 2012/106/R.25نظر المجمس التنفيذم في اقتراح المشركع الكارد في الكثيقة 

"قرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية بيرك قرضان بشركط عادية تعادؿ قيمتو اثني عشر مميكنا كتسعمائة  
ضع ألية شركط كحدة حقكؽ سحب خاصة(، عمى أف يخ 12 900 000ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة ) 

 كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة."
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كافؽ المجمس التنفيذم عمى جميع اقتراحات المشركعات كالبرامج المعركضة عميو بحكـ ككنو المجمس  -58
ألغراض األمف  حساب األمانة اإلسباني لمرفؽ التمكيؿ المشترؾلالتنفيذم لمصندكؽ كمجمس األمناء 

 الغذائي، حسب االقتضاء. 

 األعمال( من جدول 04)البند  4102-4104أنشطة المشروعات المزمعة  -كاف 
عمى  2015-2012لمفترة بشأف أنشطة المشركعات المزمعة  EB 2012/106/R.27عرضت الكثيقة  -59

 المجمس التنفيذم لمعمـ.

 من جدول األعمال( 13)البند برنامج المساعدة التقنية المستردة التكاليف  -الم 
 EB نظر المجمس التنفيذم في المقترح الخاص ببرنامج المساعدة التقنية المستردة التكاليؼ )الكثيقة  -61

2012/106/R.28ع لمكثيقة األصمية التي نظر فييا المجمس في يىك تكس مقترح( كأحاط عمما بأف ىذا ال
 . 2012دكرتو في أبريؿ/نيساف 

كافؽ المجمس التنفيذم عمى التكصيات الخاصة بالصؾ المنشئ لبرنامج المساعدة التقنية المستردة  -61
كفي الممحؽ المرفؽ بيذه الكثيقة، كما تـ تعديميا حسب  ،19-5التكاليؼ، كما ىي كاردة في الفقرات 

 اإلدارة بما يمي: ستقكـاألصكؿ لتعكس نتائج مداكالت المجمس. كبصكرة مكجزة 

األعضاء النامية عمى  لجميع الدكؿ دة التكاليؼستر ممساعدة التقنية المل الصندكؽ تكفير ضماف (أ )
مع ، أساس طكعي كاستنادان إلى الطمب، كبناء عمى قدرة الصندكؽ عمى إيصاؿ الخدمات المطمكبة

إدراؾ أف الدكؿ األعضاء التي تخرجت، أك ستتخرج مف الصندكؽ ستككف الدكؿ األكثر احتماالن 
 ؛لالستفادة مف ىذه الخدمة

 ىذا المجاؿ؛ تطكير جممة مف المعايير النخراط الصندكؽ في (ب )
 تعديؿ أك حذؼ المادة الرابعة مف الصؾ المنشئ لبرنامج المساعدة التقنية المستردة التكاليؼ؛ (ج )
 تقرير ما ىي اآللية النظامية إلبالغ المجمس؛ (د )
الشركع بمرحمة تجريبية لمبرنامج كاستعراض تنفيذىا بعد سنتيف إلى ثالث سنكات، كبالتالي العكدة  (ه )

 .يد مف التكجيوإلى المجمس التنفيذم لمز 

 من جدول األعمال( 14تقرير مجموعة العمل المعنية بالشروط المختمطة في الصندوق )البند  -ميم 
 EB تقرير مجمكعة العمؿ المعنية بالشركط المختمطة في الصندكؽ )الكثيقةكباالنتقاؿ إلى  -62

2012/106/R.29 + Corr.1 25عريضة عمى التكصيات الكاردة في الفقرة ( كافؽ المجمس التنفيذم بصكرة 
كأكصى مجمس المحافظيف بتبني  تصكيبيا، كما تـ تعديمو كفقا لممداكالت التي جرت. فيمف ىذه الكثيقة ك 

 التعديالت ذات الصمة إلدخاليا عمى سياسات اإلقراض كمعاييره عمى النحك التالي:

دان المؤهلة بدءا من دورة أبرٌل/نسٌان إدخال فئة جدٌدة "للشروط المختلطة" تطبق على البل (أ )

 للمجلس التنفٌذي؛ 2013

إخضاع القروض الممنوحة بشروط مختلطة لسعر فائدة على المبلغ األصلً المستحق بمعدل ثابت  (ب )

سنة، بما فٌها  25بالمائة، مع أجل سداد مدته  0.75رسم خدمة مقداره وبالمائة سنوٌا،  1.25قدره  

 ات، بدءا من تارٌخ موافقة المجلس التنفٌذي؛فترة سماح مدتها خمس سنو
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، إٌقاف العمل بالفئتٌن الحالٌتٌن للشروط المتوسطة والشروط 2013وبدءا من دورة أبرٌل/نٌسان  (ج )

 المتشددة؛

ستكون الدول األعضاء فً الصندوق المؤهلة للحصول على قروض بشروط مختلطة من  (د )

بشروط مختلطة من الصندوق، شرٌطة أن  المؤسسة الدولٌة للتنمٌة، مؤهلة للحصول على قروض

 تتعدى عتبة التأهل للشروط التٌسٌرٌة للغاٌة فً الصندوق. 

سيتـ عرض كثيقة تضـ التعديالت المقترحة عمى المجمس التنفيذم لممكافقة عمييا في دكرة ديسمبر/كانكف  -63
قراض كمعاييره في سياسات اإلالتغييرات المقترحة ل، مع جممة كاممة مف المعمكمات عف 2012األكؿ 

سكؼ يتـ رفع ىذه الكثيقة إلى مجمس المحافظيف لممصادقة  ،الصندكؽ. كفي حاؿ مكافقة المجمس عمييا
 .2013عمييا في دكرتو المقررة في فبراير/شباط 

أحاط المجمس عمما بالمخاكؼ التي أثارىا بعض األعضاء مف القائمة جيـ حكؿ الحاجة إلى تطبيؽ مرف  -64
ي تاريخيا لسعر الفائدة المطبؽ بيف المصارؼ في لندف نكمع اعترافيـ بالمستكل المتد ألسعار الفائدة.

إال أف بعض الممثميف أكدكا عمى أنو يتكجب أف يككف  ،كالذم يتـ ربط األسعار المرنة بو )ليبكر( حاليا
خيار االستدانة بد بالتالي مف اإلبقاء عمى  كأنو ال ،لكؿ دكلة مقترضة الحؽ في اتخاذ القرار الخاص بيا

 بأسعار فائدة مرنة.

كأكد ممثؿ السكيد مف جية أخرل، عمى ما قالو ممثؿ ألمانيا، مف أف المقترح الكسط ال ينسجـ مع مكاءمة  -65
 تمؾ المتبعة في المؤسسة الدكلية لمتنمية.مع شركط اإلقراض في الصندكؽ 

 من جدول األعمال( 15المسائل المالية )البند  -نون 
  ئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثالث والعشرين بعد المائةتقرير ر )أ( 

نظر المجمس التنفيذم في تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عف اجتماعيا الثالث كالعشريف بعد المائة،  -66
 (. EB 2012/106/R.30كأحاط عمما بالمعمكمات الكاردة في التقرير )الكثيقة 

ية مراجعات األداء التي يقكـ بيا المراجع الخارجي، كطمب مف لجنة مراجعة كقد أثار ممثؿ باكستاف قض -67
 الحسابات تعديؿ اختصاصات المراجع الخارجي كي يتضمف أيضا أداء مراجعات األداء.

 تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الرابع والعشرين بعد المائة)ب( 

المائة. جنة مراجعة الحسابات عف اجتماعيا الرابع كالعشريف بعد نظر المجمس التنفيذم في تقرير رئيسة ل -68
 (.EB 2012/106/R.31عمما بالمعمكمات الكاردة في التقرير )الكثيقة  طكأحا

 )ج( استعراض كفاية مستوى االحتياطي العام
( EB 2012/106/R.32نظر المجمس التنفيذم في استعراض كفاية مستكل االحتياطي العاـ )الكثيقة  -69

أحاط عمما بأف لجنة مراجعة الحسابات قد نظرت في ىذا المكضكع في اجتماعيا الثالث كالعشريف بعد ك 
مميكف دكالر  95المائة، ككافؽ عمى التكصية بأف يبقى مستكل االحتياطي العاـ عمى مستكاه الحالي البالغ 

 مف الكثيقة. 40أمريكي، كما ىك كارد في الفقرة 

كب إعادة تقييـ مستكل االحتياطي العاـ خالؿ فترة التجديد التاسع لممكارد كذلؾ رحب المجمس أيضا بكج -71
 عمى ضكء المخرجات الرئيسية لمصندكؽ، كىي أساسا: 2013-2015
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 تطبٌق النموذج المالً الجدٌد الذي ٌستند إلى نهج التدفقات النقدٌة المستدامة؛ (أ )

 إطار القدرة على تحمل الدٌون.اقتراح للتعوٌض عن أصول القروض المتنازل عنها نتٌجة تبنً  (ب )

 التجديد التاسع لموارد الصندوقتقرير عن )د( 

( عمى المجمس التنفيذم EB 2012/106/R.33عرض تقرير عف التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ )الكثيقة  -71
 لمعمـ.

 تقرير عن وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق)ه( 

رير عف كضع مساىمات التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ )الكثيقة عرض عمى المجمس التنفيذم لمعمـ تق -72
EB 2012/106/R.34.) 

 2012من عام  نيتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل الثا)و( 

الفصؿ في  حافظة استثمارات الصندكؽتقريرا عف التي تتضمف ، EB 2012/106/R.35ُعرضت الكثيقة  -73
 مس التنفيذم لمعمـ.، عمى المج2012 مف عاـ نيالثا

 تسوية الديونلمقترح  :جمهورية كوبا)ز( 

نظر المجمس التنفيذم في مقترح تسكية ديكف جميكرية ككبا، ككافؽ عمى الشركط كاألكضاع الكاردة في  -74
 EB 2012/106/R.36مف الكثيقة 45اتفاؽ تسكية الديكف مع جميكرية ككبا، كما ىي كاردة في الفقرة 

كنتيجة لذلؾ سكؼ  مف ىذه الكثيقة. األكؿاتفاؽ تسكية الديكف الكارد في المحمؽ  كفكض الصندكؽ بتكقيع
يتـ تعديؿ الكثيقة لتعكس األمكر التي نظر بيا المجمس كقررىا، أم التقرير الرئيسي كاتفاؽ تسكية الديكف 

 كنشرىا عمى مكقع الصندكؽ عمى شبكة اإلنترنت. األكؿالكارد في الممحؽ 

ا كعضك مؤسس لمصندكؽ، فقد تـ الترحيب بصكرة كاسعة بيذه الفرصة إلعادة كباستذكار كضع ككب -75
 انخراط الصندكؽ مع ىذا البمد. 

التصكيت فيما يتعمؽ بيذا عف كأبمغت ممثمة الكاليات المتحدة األمريكية برغبة بمدىا في تسجيؿ امتناعيا  -76
 البند.

 عادة جدولة ديون جمهورية السودانإلمقترح )ح( 

، كافؽ EB 2012/106/R.37مقترح إعادة جدكلة ديكف جميكرية السكداف الكارد في الكثيقة كبمراجعتو ل -77
ة مستحقكداف فيما يتعمؽ بالقركض الالمجمس التنفيذم عمى مقترح إعادة جدكلة ديكف جميكرية الس

 مف ىذه الكثيقة. 10ك 9لمصندكؽ بما يتماشى مع المبادئ الكاردة في الفقرتيف 

مزيد مف المعمكمات لممجمس في دكرة ديسمبر/كانكف األكؿ حكؿ السؤاؿ الذم أثير عف كسكؼ يتـ تكفير ال -78
 أثر ىذا القرار عمى كضعية الدائف المفضؿ.

 من جدول األعمال( 16الدورة السادسة والثالثون لمجمس المحافظين )البند  -سين 
 فظين)أ( مسودة جدول األعمال المؤقت لمدورة السادسة والثالثين لمجمس المحا
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نظر المجمس التنفيذم في مسكدة جدكؿ األعماؿ المؤقت لمدكرة السادسة كالثالثيف لمجمس المحافظيف  -79
مف النظاـ الداخمي لمجمس المحافظيف.  6( كاعتمدىا بمكجب المادة EB 2012/106/R.38)الكثيقة  

فبراير/شباط  13كأحاط المجمس التنفيذم عمما بأف مف المقرر عقد مجمس المحافظيف يكمي األربعاء 
 ، كأحيط عمما بأف مجمس المحافظيف سيتمقى أيضا برنامج أحداث الدكرة.2013فبراير/شباط  14كالخميس 

رئيس الصندكؽ،  تعييفالخاصة بعممية  2008/2009كفيما يتعمؽ باقتراح تشفير اإلجراءات المطكرة عاـ  -81
مع المنسقيف كاألصدقاء بغرض تكفير مقترح لممجمس التنفيذم في دكرتو في  دّ ػعيُ  فإف ىذا المقترح سكؼ
، بحيث يغدك ىذا المقترح نافذ المفعكؿ 2013، كلمجمس المحافظيف في عاـ 2012ديسمبر/كانكف األكؿ 

 .ات التاليةلتعيينفي ا

 )ب( مخصصات رئيس الصندوق

 ( كفيEB 2012/106/R.39نظر المجمس التنفيذم في تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندكؽ )الكثيقة  -81
المعمكمات الكاردة فييا، ككافؽ عمى تكصية مجمس المحافظيف بأف يتبنى في دكرتو السادسة كالثالثيف 

 القرار الكارد في ممحؽ الكثيقة. شركعم

 .عمى استبعاد خدمات األمف مف السقؼ المقترح وكقد عبر ممثؿ السكيد عف تحفظ -82

 من جدول األعمال( 17مسائل أخرى )البند  - عين
 جمسات الدورة الخامسة بعد المائة لممجمس التنفيذي محاضر تعديل ( أ)

نظر المجمس التنفيذم في تعديالت محاضر جمسات الدكرة الخامسة بعد المائة لممجمس التنفيذم  -83
تعتبر ، كاتفؽ عمى أف (EB 2012/106/R.40كالمطمكبة مف الدانمرؾ، كفنمندا، كالنركيج، كالسكيد )الكثيقة 

كبالتالي يمكف نشرىا عمى مكقع الصندكؽ عمى مكافقا عمييا حسب األصكؿ، بعد تنقيحيا  ،ىذه المحاضر
 شبكة اإلنترنت.

 )ب( تحديث عن ترتيبات استضافة اآللية العالمية
استمع المجمس التنفيذم إلى تحديث عف التطكرات األخيرة المتعمقة بترتيبات استضافة اآللية العالمية،  -84

 ثـ تابع نقاش أكسع لممكضكع في جمسة مغمقة.كأحاط عمما بالمعمكمات الكاردة، كمف 

 )ج(  طمب عضوية غير أصمية
المتضمنة طمب جميكرية ناكرك لالنضماـ إلى  EB 2012/106/R.43نظر المجمس التنفيذم في الكثيقة  -85

الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية، كأكصى مجمس المحافظيف بالمكافقة عمى عضكية جميكرية ناكرك في 
 القرار الكارد في الكثيقة. شركعىك منصكص عميو في م صندكؽ كماال

 اختتام الدورة -فاء 
 كقبؿ أف يختتـ رئيس الصندكؽ الدكرة، نقؿ ممثؿ نيجيريا إلى المجمس الرسالة التالية: -86

 الزراعة كزيرمعالي تـ تفكيض كفد نيجيريا لمدكرة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذم، مف قبؿ   ( أ)
، كىك المحافظ الحالي لنيجيريا في مجمس محافظي Akinwumi Ayoالدكتكر  ةالتنمية الريفيك 

الصندكؽ، بنقؿ رسالة إلى الدكؿ األعضاء في الصندكؽ يؤكد فييا أف رئيس جميكرية نيجيريا 
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 24قد كافؽ بتاريخ الجمعة  Goodluck Ebele Azikewe Jonathanاالتحادية الدكتكر 
كانايك نكانزم لفترة ثانية كأخيرة في منصب رئيس  عمى ترشيح الدكتكر 2012أغسطس/آب 

لمحصكؿ عمى الصندكؽ. كأف نيجيريا سكؼ تبذؿ كؿ الجيكد الدبمكماسية الضركرية في سعييا 
 . دعـ مف الدكؿ األعضاء

كعبر عف  ،التي كفرىاالتكجيات شكر رئيس الصندكؽ المجمس التنفيذم عمى  ،كبعد إيجاز كقائع الدكرة -87
كأعمف عف قبكلو  ،Goodluck Jonathanجيريا االتحادية كرئيسيا فخامة الدكتكر شكره لحككمة ني

 لمترشيح.
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 (.3، الحاشٌة 8عمال بوضعٌة  المراقب كما ٌنص علٌها النظام الداخلً للمجلس التنفٌذي )المادة   1
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 بعد المائة لممجمس التنفيذي السادسةالمعروضة عمى الدورة  قائمة بالوثائق

البند من جدول  رقم الوثيقة
 األعمال

 العنوان

 EB 2012/106/R.1/Rev.1 2 جدكؿ األعماؿ المؤقت 
EB 2012/106/R.1/Rev.1/Add.1 + 
Add.1/Rev.11 + Add.1/Rev.22 

 برنامج عمؿ الدكرة 2

EB 2012/106/R.2 + Add.1 3 راض المسبؽ رفيع المستكل لبرنامج عمؿ الصندكؽ االستع
كالرأسمالية العادية المستند إلى النتائج كالميزانيتيف اإلدارية 

كاالستعراض المسبؽ لبرنامج عمؿ  ،2013 لمصندكؽ لعاـ 
المستند إلى النتائج في الصندكؽ مكتب التقييـ المستقؿ 

 2015-2014كخطتو اإِلشارية لمفترة  2013كميزانيتو لعاـ 
EB 2012/106/R.3 4  إطار  –دعـ تسيير الصندكؽ: القياـ بالمزيد بمكارد أقؿ

 لممناقشة مف إعداد مكتب سكرتير الصندكؽ 
EB 2012/106/R.4 + Add.1 5 استراتيجية الشراكات في الصندكؽ 
EB 2012/106/R.5 6(a) تقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا الثانية كالسبعيف 
EB 2012/106/R.6 6(b) تقرير رئيس لجنة التقييـ عف الزيارة الُقْطرية إلى غانا 
EB 2012/106/R.7 6(c) مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ مدير 
EB 2012/106/R.8 + Add.13 7  تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ

 كتدابير اإلدارة
EB 2012/106/R.9 8 المدة لممكافقة عمى المشركعات كالبرامج  مراجعة إجراء انقضاء

 التي يمكليا الصندكؽ
EB 2012/106/R.10 9  :نامج الفرص االستراتيجية القطريةبر مصر 
EB 2012/106/R.11 + Add.1 10 المكارد المتاحة لعقد االلتزامات 
EB 2012/106/R.12 + Add.1 11(a)(i)  :نمية التمكيؿ مذكرة رئيس الصندكؽ: مشركع دعـ تالكاميرون

 تكميمي تمكيؿ -الصغرم الريفي 
EB 2012/106/R.13 11(a)(ii)  :االقتصادية  فرصملتركيج لبرنامج االرأس األخضر

 االجتماعية الريفيةك 

                                                   
ٌقة معروضة باللغة اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة واإلسبانٌة. 1  الوث
ٌقة معروضة باللغة العربٌة فقط. 2  الوث
ٌقة معروضة باللغة ا 3  إلنجلٌزٌة فقط.الوث
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EB 2012/106/R.14 11(a)(iii) برنامج دعـ مراكز تكريد  :جمهورية الكونغو الديمقراطية
 األغذية في كنشاسا

EB 2012/106/R.154 11(a)(iv)  :مذكرة رئيس الصندكؽ: برنامج التمكيؿ الريفي الصغرم مالي
 تمكيؿ تكميمي –

EB 2012/106/R.16 11(a)(v)  :مشركع ركانمك لمرم عمى نطاؽ صغيرالنيجر 

EB 2012/106/R.17 + Add.1 + 
Sup.15 

11(b)(i)  :مشركع تنمية سالسؿ القيمة المناصرة لمفقراء في موزامبيق
 كلمبكبك ممرات مابكتك

EB 2012/106/R.41 11(b)(ii)  :مشركع دعـ البرنامج مذكرة رئيس الصندكؽ: موزامبيق
 تعديؿ عمى اتفاقية القرض –الكطني لإلرشاد الزراعي 

EB 2012/106/R.18 + Add.1 + 
Sup.16 

11(c)(i)  :في  الريفيةك  الزراعيةع تحسيف البنى األساسية مشرك الصين
 ىكناف

EB 2012/106/R.19 + Add.1 + 

Sup.17 

11(c)(ii)  :مشركع التمكيف القبمي كسبؿ العيش في جارخاندالهند 

EB 2012/106/R.20 11(c)(iii)  :مشركع تنمية المجتمعات الساحميةإندونيسيا 
EB 2012/106/R.21 + Add.1 + 
Sup.18 

11(c)(iv)  :نيبالKisan Kalagi Biu-Bijan Karyakram  برنامج(
 لممزارعيف(تحسيف البذكر 

EB 2012/106/R.229 11(c)(v)  :مشركع اإلدارة المتكاممة لممكارد الطبيعية كالبيئةالفمبين 

EB 2012/106/R.23 + Sup.110 11(d)(i)  :مشركع التنمية الُمنِتجة كبناء القدرات )مشركع البرازيل
Paulo Freire) 

EB 2012/106/R.24 11(d)(ii)  :ريفية لصغار المنتجيفمشركع األعماؿ الالبرازيل 
EB 2012/106/R.42 11(d)(iii) :مذكرة رئيس الصندكؽ: مشركع التنمية المستدامة في  البرازيل

تمديد  -(Viva o Semi-Árido)  كالية بياكم شبو القاحمة
 عمى اتفاقية القرض الفترة المحددة لمتكقيع

EB 2012/106/R.25 11(d)(iv)  :محمية في مناطؽ المرتفعات مشركع تعزيز التنمية البيرو
 كالغابات المطيرة عالية االرتفاع

                                                   
ٌقة من جدول األعمال. 4  تم سحب الوث
ٌقة معروضة باللغة اإلنجلٌزٌة فقط. 5  الوث
ٌقة معروضة باللغة اإلنجلٌزٌة فقط. 6  الوث
ٌقة معروضة باللغة اإلنجلٌزٌة فقط. 7  الوث
ٌقة معروضة باللغة اإلنجلٌزٌة فقط. 8  الوث
ٌقة من جدول األعمال. 9  تم سحب الوث

ٌقة معر 10  وضة باللغة اإلنجلٌزٌة فقط.الوث
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EB 2012/106/R.2611  11(e) :مشركع إعادة إحياء مستجمع نير مكرات تركيا 
EB 2012/106/R.27 12  2015-2012أنشطة المشركعات المزمعة 
EB 2012/106/R.28 13 الصؾ المنشئ لبرنامج المساعدة التقنية المستردة التكاليؼ 
EB 2012/106/R.29 + Corr.1 14  مجمكعة العمؿ المعنية بالشركط المختمطة في الصندكؽ تقرير 
EB 2012/106/R.30 15(a)  تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عف اجتماعيا الثالث

 كالعشريف بعد المائة
EB 2012/106/R.31 15(b) ع لجنة مراجعة الحسابات عف اجتماعيا الراب ةتقرير رئيس

 كالعشريف بعد المائة
EB 2012/106/R.32 15(c) استعراض كفاية مستكل االحتياطي العاـ 
EB 2012/106/R.33 15(d) تقرير عف التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ 
EB 2012/106/R.34 15(e) تقرير عف كضع مساىمات التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ 
EB 2012/106/R.35 15(f) ظة استثمارات الصندكؽ لمفصؿ الثاني مف عاـ تقرير عف حاف

2012 
EB 2012/106/R.36 15(g) تسكية الديكفلمقترح  :جميكرية ككبا 
EB 2012/106/R.37 15(h)  عادة جدكلة ديكف جميكرية السكدافإلمقترح 
EB 2012/106/R.38 16(a)  مسكدة جدكؿ األعماؿ المؤقت لمدكرة السادسة كالثالثيف

 يفلمجمس المحافظ
EB 2012/106/R.39 16(b) تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندكؽ 
EB 2012/106/R.40 17(a)  تعديؿ محاضر جمسات الدكرة الخامسة بعد المائة لممجمس

 التنفيذم
EB 2012/106/R.43 17(c) طمب عضكية غير أصمية 
EB 2012/106/INF.1  ترتيبات الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذم 
EB 2012/106/INF.2   تقرير عف كضع المتأخرات مف مدفكعات سداد أصكؿ

 القركض كفكائدىا كرسكـ خدمتيا
EB 2012/106/INF.3   تبسيط عناصر مختارة مف التقارير المقدمة مف الصندكؽ إلى

 المجمس التنفيذم
                                                   

ٌقة من جدول األعمال. 11  تم سحب الوث



 EB/106/Rev.1 الثانًالملحق 

35 

EB 2012/106/INF.4  يات عمى االتفاقكالتكقيع كالمصادقة متفاكض ل المتبع جراءاإل
 القانكنية المشابية  كثائؽكال

EB 2012/106/INF.5   نيباؿ: تنفيذ الدكرة الثانية مف مشركع التخفيؼ مف كطأة الفقر
 في المرتفعات الغربية الممكؿ بمكجب اآللية اإلقراضية المرنة

EB 2012/106/INF.612   قائمة بالكثائؽ المعركضة عمى الدكرة السادسة بعد المائة
 فيذملممجمس التن

EB 2012/106/INF.7   المنح كالمشركعات كالبرامج المكافؽ عمييا بمكجب إجراء
 انقضاء المدة

 
 

                                                   
ٌقة معروضة باللغة اإلنجلٌزٌة فقط. 12  الوث
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  األعمال جدول
 

 –الذم يتكلى رئاسة المجمس  –حسبما ُأبمغ المجمس التنفيذم في دكرتو السادسة كالتسعيف، اقترح رئيس الصندكؽ 
  تنفيذ عدد مف التدابير لزيادة فعالية المجمس.

عمى طمب  نكد المعركضة لعمـ المجمس خالؿ دكرة مف دكراتو إاّل بناءكمف بيف ىذه التدابير اقتراح بأف ال ُتناقش الب
عمى أف ُيرَسؿ ىذا الطمب كتابةن إلى سكرتير الصندكؽ قبؿ ثالثة أسابيع  محدد مف اإلدارة أك أحد أعضاء المجمس،

 مف انعقاد تمؾ الدكرة.

خالؿ ىذه الدكرة )أم البنكد  كلف يتضمف برنامج عمؿ دكرة ما مف دكرات المجمس سكل البنكد التي ستناقش
المعركضة لممكافقة أك االستعراض، أك البنكد المعركضة لمعمـ التي تـ تمقي طمب كتابي لنقاشيا في المجمس(، 

  كسينشر برنامج عمؿ الدكرة عمى مكقع الصندكؽ عمى شبكة اإلنترنت قبؿ أسبكعيف مف انعقادىا.

تكضع إلى جانب كؿ بند مف بنكد جدكؿ األعماؿ إحدل العبارات كتيسيران عمى السادة ممثمي الدكؿ األعضاء، س
 التالية لإلشارة إلى اإلجراء الكاجب عمى المجمس اتخاذه:

 ]لمموافقة[

 ]لمعمم[

 ]لالستعراض[

 ]لمتأكيد[

  ائؽ:مف النظاـ الداخمي لممجمس التنفيذم المتعمقة بتكزيع الكث 6كيرجى مف السادة الممثميف أف يحيطكا عممان بالمادة 

"... لف يجرم تجاكز حد األسابيع األربعة فيما يخص الكثائؽ المقدمة إلى المجمس التنفيذم في دكرة ما ليتخذ 
إال أنو يجكز، عند االقتضاء، أف تقدـ بعد ذلؾ معمكمات تتعمؽ بالمسائؿ التي ال تقتضي  بشأنيا إجراء تقتضيو.

 ".تتعمؽ بالمشركعاتاتخاذ المجمس لقرارات بشأنيا، أك معمكمات إضافية 
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 جدول األعمال 
 افتتاح الدكرة  - 1

 ]لمموافقة[اعتماد جدكؿ األعماؿ  - 2

كالرأسمالية العادية ف اإلدارية يبرنامج عمؿ الصندكؽ المستند إلى النتائج كالميزانيتاالستعراض المسبؽ رفيع المستكل ل - 3
المستقؿ في الصندكؽ المستند إلى النتائج برنامج عمؿ مكتب التقييـ االستعراض المسبؽ ل، ك 2013لمصندكؽ لعاـ 
 ]لالستعراض[ 2014-2015 كخطتو اإلشارية لمفترة 2013كميزانيتو لعاـ 

 ]لمموافقة[إطار لممناقشة مف إعداد مكتب سكرتير الصندكؽ  –دعـ تسيير الصندكؽ: القياـ بالمزيد بمكارد أقؿ  - 4

 ]لالستعراض[استراتيجية الشراكات في الصندكؽ  - 5

 التقييـ  - 6

 ]لالستعراض[تقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا الثانية كالسبعيف  (أ )

 ]لالستعراض[تقرير رئيس لجنة التقييـ عف الزيارة القطرية إلى غانا  (ب )

 ]لمموافقة[ مدير مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ (ج )

 ]لالستعراض[تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة  - 7

 ]لمموافقة[الصندكؽ التي يمكليا برامج المشركعات ك الإجراء انقضاء المدة لممكافقة عمى  مراجعة - 8

 ]لالستعراض[برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: مصر  - 9

 ]لمموافقة[المكارد المتاحة لعقد االلتزامات  - 10

 ]لمموافقة[اقتراحات المشركعات/البرامج المعركضة عمى المجمس التنفيذم لمنظر فييا  - 11

 فريقيا الغربية كالكسطىأ (أ )

 قرض تكميمي -الكاميركف: مذكرة رئيس الصندكؽ: مشركع دعـ تنمية التمكيؿ الصغرم الريفي  (1)
 االجتماعية الريفيةك الرأس األخضر: برنامج الفرص االقتصادية  (2)
 برنامج دعـ مراكز تكريد األغذية في كنشاسا :جميكرية الككنغك الديمقراطية (3)
 رم عمى نطاؽ صغيرمل ركانمك النيجر: مشركع (4)

 أفريقيا الشرقية كالجنكبية (ب )

 مكزامبيؽ: مشركع تنمية سالسؿ القيمة المناصرة لمفقراء في ممرات مابكتك كلمبكبك (1)

تعديؿ عمى  –دعـ البرنامج الكطني لإلرشاد الزراعي مشركع مذكرة رئيس الصندكؽ: مكزامبيؽ:  (2)
 اتفاقية القرض

 مآسيا كالمحيط الياد (ج )

 في ىكنافالريفية ك  الزراعيةالبنى األساسية الصيف: مشركع تحسيف  (1)
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 اليند: مشركع التمكيف القبمي كسبؿ العيش في جارخاند (2)
 إندكنيسيا: مشركع تنمية المجتمعات الساحمية (3)
 (البذكر لممزارعيفتحسيف برنامج ) Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakram برنامج نيباؿ: (4)

 أمريكا الالتينية كالكاريبي (د )

 (Paulo Freire)مشركع شركع التنمية المنتجة كبناء القدرات مالبرازيؿ:  (1)
 البرازيؿ: مشركع األعماؿ الريفية لصغار المنتجيف (2)
 Viva oلتنمية المستدامة في كالية بياكم شبو القاحمة )شركع اذكرة رئيس الصندكؽ: مالبرازيؿ: م (3)

Semi- Árido )– قرضتمديد الفترة المحددة لمتكقيع عمى اتفاقية ال 
 مشركع تعزيز التنمية المحمية في مناطؽ المرتفعات كالغابات المطيرة عالية االرتفاعرك: بي (4)

 ]لمعمم[ 2012-2015أنشطة المشركعات المزمعة  - 12

 ]لمموافقة[برنامج المساعدة التقنية المستردة التكاليؼ  - 13

 ]لمموافقة[مجمكعة العمؿ المعنية بالشركط المختمطة في الصندكؽ  تقرير - 14

 ليةالمسائؿ الما - 15

 ]لالستعراض[ لجنة مراجعة الحسابات عف اجتماعيا الثالث كالعشريف بعد المائة  ةتقرير رئيس (أ )
 ]لالستعراض[لجنة مراجعة الحسابات عف اجتماعيا الرابع كالعشريف بعد المائة بعد المائة  ةتقرير رئيس (ب )
 ]لمموافقة[استعراض كفاية مستكل االحتياطي العاـ  (ج )
 ]لمعمم[مكارد الصندكؽ تقرير عف التجديد التاسع ل (د )
 ]لمعمم[تقرير عف كضع مساىمات التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ  (ق )
 ]لمعمم[ 2012تقرير عف حافظة استثمارات الصندكؽ لمفصؿ الثاني مف عاـ  (ك )
 ]لمموافقة[الديكف  لتسكيةمقترح  :جميكرية ككبا (ز )
 ]لمموافقة[عادة جدكلة ديكف جميكرية السكداف إلمقترح  (ح )

 ]لمموافقة[ ف لمجمس المحافظيفك ة كالثالثلدكرة السادسا - 16

 مسكدة جدكؿ األعماؿ المؤقت لمدكرة السادسة كالثالثيف لمجمس المحافظيف  (أ )

 مخصصات رئيس الصندكؽ تقرير لجنة  (ب )

 مسائؿ أخرل - 17

 ]لمموافقة[تعديؿ محاضر جمسات الدكرة الخامسة بعد المائة لممجمس التنفيذم  (أ )

 ]لمعمم[المية تحديث عف ترتيبات استضافة اآللية الع (ب )

 [موافقة]لمطمب عضكية غير أصمية  (ج )


