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 محاضر جمسات الدورة السابعة بعد المائة لممجمس التنفيذي

 مقدمة -أوال 
. كترد قائمة 2012ديسمبر/كانكف األكؿ  13ك 12يكمي عقدت الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس التنفيذم  -1

 المحاضر.بالمشاركيف في الدكرة في الممحؽ األكؿ بيذه 

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

 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  -ثانيا 
 باألعضاءافتتح رئيس الصندكؽ السيد كانايك نكانزم الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس التنفيذم، مرحبا  -3

مع المشاركيف ألكؿ مرة مف أنغكال بلديش، كالككيت، كالسكيد، الجدد كعمى كجو الخصكص بممثمي بنغ
 كالبرازيؿ كالنركيج.

تحديثا عف عمى الممثميف رئيس الصندكؽ  ، عرضلممجمس كبعد أف قدـ مكجزا قصيرا عف الدكرة السابقة -4
األحداث رفيعة المستكل التي شارؾ فييا كتضمنت  ،انجازات الصندكؽ في الفترة الفاصمة بيف الدكرتيف

كمنتدل التحالؼ مف أجؿ ثكرة خضراء  ،الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في نيكيكرؾاجتماعات الصندكؽ 
جميكرية تنزانيا االتحادية، كالمؤتمر العالمي الثاني لمبحكث الزراعية ألغراض في في أفريقيا في أركشا 

كاالجتماعات السنكية لمبنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي في  ،امالتنمية في منتزم إستا في أكركغك 
كالمنتدل االقتصادم العالمي في  ،كمجمس جدكؿ األعماؿ العالمي حكؿ األمف الغذائي ،طككيك في الياباف

كالدكرة الثامنة عشر لمؤتمر األطراؼ في  ،لؤلمف الغذائيالكطني اجتماع مجمس برنامج قطر ك  ،دبي
 كالعديد مف البعثات الثنائية. ،المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ في الدكحة اتفاقية األمـ

كسمط رئيس الصندكؽ الضكء عمى أداء الصندكؽ القكم في إدارة برنامج ضخـ مف المنح كالقركض كفي  -5
ضماف التمكيؿ المشترؾ. كأكد عمى المستكل غير المسبكؽ لمصرؼ كالذم ضاعؼ أربع مرات مف أنشطة 

. كذلؾ فقد تقمص الكقت الفاصؿ بيف المكافقة عمى 3118ؽ عمى المستكل القطرم منذ عاـ الصندك 
زيادة اإلشراؼ المباشر لمصندكؽ. كسكؼ يتـ  ضمف جممة أمكر أخرلكذلؾ  ،المشركعات كأكؿ صرؼ ليا

 26تعزيز ىذه النزعة بصكرة أكبر مف خبلؿ تكسيع الحضكر القطرم لمصندكؽ حيث يكجد حاليا حكالي 
 كتنفيذ النظاـ الجديد لمقركض كالمنح. ،المائة مف مكظفي الصندكؽ في الميدافب

سمط رئيس الصندكؽ الضكء عمى العديد مف التطكرات  ،كبالنظر في مسائؿ إدارة المكارد البشرية -6
بما في ذلؾ زيادة نسبة النساء في المناصب المينية. كأعمـ المجمس بالزيادة في مؤشر انخراط  ،اإليجابية

كظفي الصندكؽ كالخطط المكضكعة لمتطرؽ لقضايا محددة في المسح اإلجمالي لممكظفيف مف خبلؿ م
 المشاكرات مع المكظفيف.

أشار رئيس الصندكؽ إلى  ،لمبلحظات حكؿ أداء الصندكؽ فيما يتعمؽ بفترة التجديد الثامف لممكاردكختاما  -7
ات الصندكؽ عمى الرغـ مف البيئة االقتصادية بالمائة تـ تحقيقو في حافظة استثمار  4حكالي بعائد يقدر 

 .3123الصعبة التي سادت عاـ 
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أعمـ رئيس الصندكؽ المجمس بأف التعيدات المستممة  ،كبالعكدة إلى التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ -8
 446مميار دكالر أمريكي بما في ذلؾ  246مف المبمغ المستيدؼ كقدره  543:بالفعؿ قد بمغ مجمكعيا 

ذ أخذنا ىذا المبمغ مع التمكيؿ مميكف  دكالر أمريكي لبرنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الصغيرة. كا 
مميار دكالر أمريكي مما  843المشترؾ يتكقع لبرنامج عمؿ الصندكؽ لمتجديد التاسع لممكارد أف يصؿ إلى 

ريكي كاحد تسيـ فيو الدكؿ دكالرات أمريكية لصالح فقراء الريؼ مقابؿ كؿ دكالر أم 6يمثؿ استقطابا يعادؿ 
 المنظمة.في ىذه األعضاء 

كأكجز رئيس الصندكؽ التعاكف الجارم االستراتيجي كاإلدارم مع الككاالت الشريكة التي تتخذ مف ركما  -9
كذلؾ أشار  ،كأعمـ المجمس باتفاقيات الشراكة مع الككالة الفرنسية لمتنمية كمع الصندكؽ الككيتي ،مقرا ليا

مكانية عقد مثؿ ىذه االتفاقيات مع بنؾ  إلى االتفاقيات المتكقعة مع سكيسرا كمصرؼ التنمية اآلسيكم كا 
 االستثمار األكركبي.

قاـ رئيس الصندكؽ  ،يتـ النظر فييا في الدكرة الحاليةسكبعد أف كفر مكجزا قصيرا لمبنكد الرئيسية التي  -11
 المجمس.لشعبة آسيا كالمحيط اليادم إلى أعضاء الجديد بتقديـ المدير 

فقد أعمـ الصندكؽ المجمس بأف استكنيا قد استكممت عممية  ،تعمؽ بقضية عضكية الصندكؽيكفيما  -11
كرحب المجمس  .كأشار إلى نظر المجمس المتكقع في طمبات كؿ مف تافكال كجميكرية فاناتك ،العضكية

إلى التقدـ الرئيس ر كأشا ،انضماـ استراليا إلى الصندكؽإعادة أيضا بالتحديث عف التقدـ المحرز في 
كقد تقاسـ رئيس الصندكؽ أخبارا مع أعضاء المجمس  المحرز أيضا في مكضكع طمب عضكية ركسيا.

 عضكية الصندكؽ.إلى عف االىتماـ التي عبرت عنو أككرانيا كركسيا البيضاء لبلنضماـ 

 قرارات المجمس التنفيذي  -ثالثا 

 األعمال( من جدول 2اعتماد جدول األعمال )البند  -ألف 
، التي EB 2012/107/R.1/Rev.1اعتمد المجمس التنفيذم جدكؿ األعماؿ عمى النحك المقترح في الكثيقة  -12

أدخمت عمييا تنقيحات إضافية لتعبر عف التعديبلت التي كافؽ عمييا المجمس )ستنقح كتصدر باعتبارىا 
نامج عمؿ الدكرة المعركض في الكثيقة (. كما أحاط المجمس عممان ببر EB 2012/106/R.1/Rev.2الكثيقػػػػػة 

EB 2012/107/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1. 

 التعديبلت ما يمي: كشممت  -13

عرض يقدمو مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ عف بعض النتائج المختارة لتقييـ الكفاءة عمى  (أ )
 المستكل المؤسسي؛

 عد المائة لممجمس التنفيذم؛تعديبلت مقترحة عمى محاضر الجمسة المغمقة في الدكرة السادسة ب (ب )

 تعديبلت عمى محاضر جمسات الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذم (ج )

 كما كافؽ المجمس عمى شطب ما يمي:  -14

 مشركع االلتقاء حكؿ تعزيز سبلسؿ القيمة ألغراض النمك الريفي كالتمكيف في الفمبيف؛ (أ )
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 التمكيؿ الريفي الصغرم في ماليمذكرة رئيس الصندكؽ بشأف قرض كمنحة تكميمييف لبرنامج  (ب )

كبناء عمى طمب مف القائمة ألؼ، كافؽ المجمس عمى إدراج البند المتعمؽ بمذكرة التفاىـ الخاصة بإرساء  -15
 2013شراكة استراتيجية بيف االتحاد األكركبي كالصندكؽ في دكرتو الثامنة بعد المائة في أبريؿ/نيساف 

 لمنظر فيو كالمكافقة عميو.

ذلؾ، كبناء عمى الطمب، فقد كافؽ المجمس أيضا عمى السماح لممثؿ أستراليا، عمى أساس عبلكة عمى  -16
مؤقت، بمتابعة مجريات المجمس التنفيذم مف قاعة اإلصغاء، كحضكر االجتماعات المقبمة لمجنتي 
مراجعة الحسابات كالتقييـ كمراقب صامت. ككإجراء عمى المدل األطكؿ، كافؽ المجمس أيضا عمى إحالة 
المكضكع لممنسقيف كاألصدقاء كي ينظركا في النيج الشامؿ لتعريض البمداف في مرحمة متقدمة مف عممية 

 انتسابيا إلى عضكية الصندكؽ لمعمؿ في ىيئاتو الرئاسية كمراقبيف صامتيف كضمف فترة زمنية محددة.

سمالية لمصندوق برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأ -باء 
، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيتو 2013لعام 
والتقريران المرحميان عن مبادرة تخفيف  4102-4102وخطتو اإلشارية لمفترة  2013لعام 

 3ء )البند ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد عمى أساس األدا
 من جدول األعمال(

نظر المجمس التنفيذم في كثيقة برنامج عمؿ الصندكؽ المستند إلى النتائج، كالميزانيتاف العادية  -17
، كبرنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ المستند إلى النتائج 2013كالرأسمالية لمصندكؽ لعاـ 

كالتقريراف المرحمياف عف مبادرة تخفيؼ ديكف  3126-3125كخطتو اإلشارية لمفترة  2013كميزانيتو لعاـ 
 البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف، كتنفيذ نظاـ تخصيص المكارد عمى أساس األداء )الكثيقة 

EB 2012/107/R.2  كالكثيقةEB 2012/107/R.2/Add.1  كالكثيقةEB 2012/107/R.2/Add.2 مع )
 (.EB 2012/107/R.3ثيقة تقرير لجنة مراجعة الحسابات بشأنيا )الك 

كأحاط المجمس عمما بالمكجزيف المذيف قدميما رئيس لجنة التقييـ كرئيسة لجنة مراجعة الحسابات عف  -18
بما يعادؿ  2013استعراض المجنتيف ليذه الكثيقة. كحظي المستكل المقترح لبرنامج القركض كالمنح لعاـ 

مميكف دكالر أمريكي،  255425مميار دكالر أمريكي، كأيضا الميزانية العادية لمصندكؽ بما يعادؿ  24177
 التي تمثؿ نمكا اسميا صفريا، بدعـ كاسع.

مميكف  6.01بما يعادؿ  2013ككاف ىناؾ دعـ عاـ لميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ لعاـ  -19
 .3126-3125كخطتو اإلشارية لمفترة  2013دكالر أمريكي، كبرنامج عممو لعاـ 

مقترحة في ركاتب المكظفيف كالتجميد المفركض في السابؽ عمى الزيادات الكتعقيبا عمى تساؤالت حكؿ  -21
تـ تكفير إيضاحات بأف المخصص لزيادات المكظفيف المينييف لف  ،سمـ ركاتب مكظفي الخدمة العامة

عمى  اكالتي سيتـ عرضي ،الدكلية لمخدمة المدنيةالمجنة يستخدـ إال في حاؿ االستجابة لزيادة تكصي بيا 
الخدمات رجعي لزيادة ركاتب مكظفي  بأثرالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمنظر فييا. كفيما يتعمؽ بالتنفيذ 

المكظفيف في بيف فقد أعممت إدارة الصندكؽ المجمس بأف ىذا القرار قد اتخذ لضماف المساكاة  ،العامة
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ما كبالمائة  43:بالنسبة لتقميص الركاتب بنسبة  الحاؿككذلؾ ىك المتحدة الثبلث في ركما.  ككاالت األمـ
الككاالت الثبلث التي تتخذ مف ركما مقرا ليا طبقو تكالذم سلمخدمة المدنية المجنة الدكلية أكصت بو 

تجميد لؾ، سيتـ . كتبعا لذ3124المعينكف عمى أساس منسؽ عاـ  العامة الجددالخدمات بالنسبة لمكظفي 
مرتبات المكظفيف الخاضعيف لسمـ الركاتب الحالي حتى يحيف الكقت لتحقيؽ المساكاة بيف سممي الركاتب. 

في ركما قد جرل قبؿ عاـ مما المجنة الدكلية لمخدمة المدنية  كتـ التذكير بأف مسح الركاتب التي تقـك بو
 .أساساعمى إصرار الصندكؽ بناء ك  ،كاف مخطط لو أصبل

ممخصص المرصكد لمكتب الشراكات كتعبئة لكتـ السعي لمحصكؿ عمى إيضاحات فيما يتعمؽ بالمسكغات  -21
كاستذكرت إدارة الصندكؽ االلتزاـ المعقكد بمكجب التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ كالقاضي بتعبئة  ،المكارد

ضحت أف جزءا مف ىذه كأك  ،مف المصادر المكجكدة كاالبتكاريةمف كؿ نشطة لمكارد إضافية لمصندكؽ 
الزيادة يعكس نقمة في بعض مناصب المكظفيف المكجكدة مف التمكيؿ التكميمي إلى الميزانية العادية 

 لمصندكؽ.

كرحب المجمس بتأكيدات اإلدارة عمى أف الميزانية المقترحة تمثؿ تعزيزا لدائرة إدارة البرامج مف خبلؿ  -22
ة يكالتكضيحات المكفرة حكؿ معدؿ الكفاءة اإلدار  ،كؽتبسيط إعادة تخصيص الكظائؼ ضمف دكائر الصند

 في الصندكؽ.

أعمـ المجمس بأف  ،بالسفر ةكتعقيبا عمى طمبات لتكفير مزيد مف المعمكمات حكؿ ميزانية الصندكؽ المتعمق -23
بالنقمة المؤدية إلى قياـ مكظفي الصندكؽ بالسفريات التي كاف يقـك بيا سابقا تتعمؽ إلى حد ما الزيادة 

ستشاريكف، كحقيقة أف سفر مكظفي الصندكؽ يندرج تحت تكاليؼ السفر في حيف أف سفر االستشارييف اال
 ،في لجنة مراجعة الحسابات ليذا البند تكباستذكار المناقشة التي دار . يندرج تحت تكاليؼ االستشارييف

عمى االجتماع فقد أكدت القائمة ألؼ مجددا عمى طمبيا عرض كثيقة عف سياسة السفر في الصندكؽ 
 اآلخركفكاألخذ بعيف االعتبار التغييرات التي نفذىا شركاء الصندكؽ  ،القادـ لمجنة مراجعة الحسابات

الذيف يتخذكف مف ركما مقرا ليـ. كتـ الترحيب بالمشاركة الجارية لمصندكؽ في استدراج العركض 
 مف ركما مقرا ليا.المشتركة الخاصة بالسفر التي تقـك بو الككاالت الثبلث التي تتخذ 

 ،كسمط الممثمكف الضكء عمى األىمية المتزايدة لؤلمكاؿ التكميمية كطمبكا معمكمات إضافية عف استخداميا -24
فقد طمب ممثؿ الكاميركف أف تنظر لجنة مراجعة الحسابات في مكضكع ميزنة اإلببلغ  ،يذا الشأفكب

 كاألتعاب المطبقة عمى ىذه األمكاؿ.

أكضحت إدارة الصندكؽ بأف مناصب المكظفيف التي تمكؿ مف خبلؿ  ،صمةكحكؿ تساؤؿ أخر ذم ال -25
متزامنة مع التمكيؿ األمكاؿ التكميمية تتبع سياسات المكارد البشرية في الصندكؽ كأنيا تدار بطريقة 

 التكميمي نفسو.

فقد أشارت اإلدارة إلى الطبيعة المتعددة التخصصات  ،كتعقيبا حكؿ تساؤؿ عف تكاليؼ مجمس المحافظيف -26
تـ  3121كأنو بدءا مف عاـ  ،الصندكؽ بأكمموعبر لدكرات المجمس مما يعني بأف تحمؿ التكاليؼ يجرم 

 1496إعداد حساب ميزانية مكحدة ليذا الحدث. كيتكقع أف تككف التكمفة اإلجمالية ليذا الحدث بحدكد 
كاضحا مقارنة بالسنكات الماضية. كأشارت اإلدارة إلى  ان مما يمثؿ تقميص 3124مميكف دكالر أمريكي عاـ 

يطاليا دأبت ك اإلسياـ الياـ التي   عمى مدل السنكات الماضية لتغطية جزء مف ىذه التكاليؼ.عمى تقديمو ا 
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راعة كتعقيبا عمى تساؤالت حكؿ العبلقة بيف تخصيص المكارد عمى أساس األداء كبرنامج التأقمـ لصالح ز  -27
أكضحت اإلدارة بأف ىاتيف األداتيف تخصصاف كتكزعاف التمكيؿ بما يتماشى  ،أصحاب الحيازات الصغيرة

كبالتالي فإنيما غير مرتبطتيف. كتـ تشجيع الدكؿ األعضاء  ،المعايير المختمفة لكؿ منيما مف مع جممة
عمى المساىمة في اجتماعات مجمكعة العمؿ المعنية بنظاـ تخصيص المكارد عمى أساس األداء كالتي 

 المنيجية المستخدمة لحساب األداء.تحسف ساعدت عمى 

لى الطمب لتكفير المزيد مف كباستذكار تقييـ سياسة التمايز بيف الجنسيف في الصندكؽ، كباإلشارة إ -28
المعمكمات عف اإلببلغ عف النفقات ذات الصمة بالتمايز بيف الجنسيف كمخصص المكارد، فقد طمب 
المجمس مف إدارة الصندكؽ استعراض الدركس المستفادة مف الككاالت األخرل في منظكمة األمـ المتحدة 

ية التي سيتـ س فحكل ىذا االستعراض في الميزانكالمؤسسات المالية الدكلية كالسعي إلى إيجاد السبؿ لعك
. كذلؾ فقد كفرت اإلدارة تكضيحا عف نيج استراتيجية الصندكؽ فيما يتعمؽ ببرنامج عرضيا لمعاـ القادـ

كبالتالي التركيج الستخداـ أكثر كفاءة لممكارد. كأما التقميص في عدد المنح  ،المنح لتقميص عدد المنح
لتركيبة برنامج المنح تعكد جزئيا  3124درة عمى تحمؿ الديكف كالمتكقع لعاـ المكفرة بمكجب إطار الق

مف أىمية الحصكؿ عمى التمكيؿ بمكجب إطار القدرة عمى تتخرج كحقيقة أف بعض البمداف  ،كالقركض
د تـ كفيما يتعمؽ بمكارد الصندكؽ المحكلة إلى مبادرة ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف فق ،تحمؿ الديكف

الناجـ عف تمكيؿ ثمث  ،الذم يتحممو الصندكؽثر األعمى اإلسياـ بغرض تقميص الدكؿ األعضاء تشجيع 
 اإلعفاء مف الديكف.

مقترحات المستقبمية لميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ لرابط أكضح الكطمبت القائمة ألؼ عرض  -29
تكاليؼ الكاردة في الميزانية بما في ذلؾ التكاليؼ كلتفصيؿ أكبر في تقسيـ ال ،بيف النفقات كالمخرجات

عبلكة عمى ذلؾ، فقد طمب مف مكتب  .ف كزيادة الكضكح فيما يتعمؽ بالنفقات الفعميةيستشارياالالمتعمقة ب
التقييـ المستقؿ في الصندكؽ أيضا إجراء استعراض لميزانية السنة التالية بناء عمى تقدير دقيؽ 

 استخداـ الميزانية الحالية كخط األساس. لبلحتياجات عكضا عف مجرد

مكتب التقييـ المستقؿ بأف فقد تكفرت تأكيدات لممجمس التنفيذم  ،كتعقيبا عمى المخاكؼ التي تمت إثارتيا -31
إضافة إلى القدرة المطمكبة جراء تقييمات األثر المقترحة في  ،يمتمؾ المكارد المالية كمكارد المكظفيف

رض مسكدة كثيقة نيج المنيجية كالميثاؽ كالتبعات عمى المكارد لتقييمات كسكؼ يتـ ع .برنامج العمؿ
 .3124عمى لجنة التقييـ في أبريؿ/نيساف  3124األثر التي ستجرل عاـ 

المنح قبيؿ بمتمكيؿ لبإجراء تقييـ مؤسسي في الصندكؽ كأحاط المجمس عمما باقتراح مكتب التقييـ المستقؿ  -31
 السياسات.التقييـ المؤسسي لحكار إجراء 

 ككافؽ المجمس عمى التكصيات كالقرارات الكاردة في الكثيقة كذلؾ فيما يتعمؽ بػ: -32

 ؛2013برنامج عمل الصندوق لعام  (أ )

؛ وثانٌا، من 2013عرض المٌزانٌة اإلدارٌة، التً تتألف أوال، من المٌزانٌة العادٌة للصندوق لعام  (ب )

ن مٌزانٌة مكتب التقٌٌم المستقل فً الصندوق، ؛ وثالثا، م2013المٌزانٌة الرأسمالٌة للصندوق لعام 

 على مجلس المحافظٌن فً دورته السادسة والثالثٌن للموافقة علٌها؛
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مقترح زٌادة مساهمة الصندوق فً الحد من دٌون جمهورٌة كوت دٌفوار وجمهورٌة غٌنٌا  (ج )

 للصندوق؛

الفقٌرة المثقلة  عرض فحوى التقرٌر المرحلً عن مشاركة الصندوق فً مبادرة دٌون البلدان (د )

 بالدٌون على الدورة السادسة والثالثٌن لمجلس المحافظٌن للعلم؛

عرض التقرٌر المرحلً عن تنفٌذ نظام تخصٌص الموارد على أساس األداء على الدورة السادسة  (ه )

 للعلم4 2013والثالثٌن لمجلس المحافظٌن فً عام 

كقد طمبت ممثمة الكاليات المتحدة األمريكية، عمى ضكء إدراج المقترح الحالي لمميزانية بزيادة ركاتب  -33
رجعي، كمع األخذ بعيف االعتبار المناخ المالي الصعب، تسجيؿ امتناع بأثر مكظفي فئة الخدمات العامة 

 لدكرة.بمدىا عف التصكيت عمى الميزانية العادية لمصندكؽ في محاضر جمسات ىذه ا

بمكجب الميزانية العادية المقترحة، التي يتـ فييا تصكر زيادة في ركاتب مكظفي فئة الخدمات العامة  -34
بمفعكؿ رجعي، أبمغ ممثؿ المكسيؾ المجمس بأف ببلده تطبؽ سياسة تقشؼ صارمة تتضمف فرض 

في المائة في ركاتب  6إجراءات معتبرة الحتكاء اإلنفاؽ العاـ، كبيذا الصدد، فقد أشار إلى تخفيض بنسبة 
مكظفي الخدمة المدنية الذم طبقتو حككمة ببلده حديثان، عبلكة عمى حاجة منظكمة األمـ المتحدة، بما 

 . فييا الصندكؽ، لمنظر في إجراءات مماثمة في المستقبؿ بيدؼ إبقاء إنفاقيا عمى مستكل عاؿ مف الكفاءة

ة فنزكيبل البكليفارية عمى أف ببلدىا تعارض أم كفي حيف أنيا دعمت الميزانية، أكدت ممثمة جميكري -35
عمى ضكء األىمية المحكرية لمتعددية خصكصا المتعمقة بخدمات الترجمة، ك  ،4المجمكعة في تقميص 

 المغكية في الصندكؽ في ضماف المساىمة الكاممة لجميع الدكؿ األعضاء في ىيئاتو الرئاسية.

جراءات الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة دعم تسيير الصندوق: خطة التنفيذ واإل -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 
، نظر المجمس التنفيذم، بناء عمى تفكيض مف ىيئة EB 2012/107/R.4كباالنتقاؿ إلى الكثيقة  -36

المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ، كتعقيبا عمى مناقشاتو في الدكرة السادسة بعد المائة، 
 في قضية كفاءة التكاليؼ ذات الصمة بدعـ تسيير الصندكؽ. 

 كخبلؿ نقاش مستفيض، كاف ىنالؾ اتفاؽ عمى الحد مف طكؿ الكثائؽ مع اإلبقاء عمى مضمكنيا.  -37

كقد أكد ممثمكف عديدكف عمى أىمية اإلبقاء عمى مبدأ التعددية المغكية في الصندكؽ بيدؼ ضماف الفرص  -38
كؿ األعضاء، كعبركا عف عدـ مكافقتيـ عمى أم تقميص في الترجمة التحريرية المتساكية لجميع ممثمي الد

إمكانيات إيجاد تمكيؿ تكميمي لدعـ اإلبقاء عمى  أثيرتأك الفكرية التي يكفرىا الصندكؽ. كبيذا الصدد، 
 النظر في إمكانية تحكيؿ كفكرات الكفاءة مف المنظمة ؾالتحرم. ككذلالتعددية المغكية كمجاؿ يستحؽ 

 ككؿ إلى خدمات الترجمة التحريرية كالترجمة الفكرية.

كفيما يتعمؽ بالزيارات الميدانية التي يقـك بيا ممثمك الدكؿ األعضاء كأىميتيا في ضماف قدرة المجمس  -39
عمى القياـ بكاجباتو، فقد تـ التأكيد عمى ىذا المكضكع مجددا،  كستتـ مناقشة ىذه القضية مع تقارير لجنة 

 أف المجنة نظرت في ىذه القضية في دكرتيا الرابعة كالسبعيف التقييـ حيث
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كبالتالي فقد كافؽ المجمس عمى اإلجراءات التالية كخطكات لتحقيؽ أىداؼ التجديد التاسع لممكارد  -41
 كالمتعمقة بعمؿ مكتب سكرتير الصندكؽ. 4المكضكعة لمجزء المخصص لممجمكعة 

( 10( إلى )1)أ(، النقاط الفرعية مف )7كضع حدكد عمى طكؿ الكثائؽ كما ىك كارد في الفقرة  (أ )
 ( مع اإلبقاء عمى جكدة الكثائؽ؛EB 2012/107/R.4)الكثيقة 

كعمى أساس تجريبي، إيقاؼ العمؿ بترجمة الكثائؽ اإلعبلمية كالمبلحؽ مع إبقاء الممثميف عمى عمـ  (ب )
 يذا اإلجراء.مسبؽ بالكثائؽ التي ستتأثر ب

كسكؼ تكفر اإلدارة استعراضا لكضع اإلجراءات المتبناة حتى تاريخو في دكرة ديسمبر/كانكف األكؿ  -41
 ، كعندىا سيتمكف الصندكؽ مف تقرير أية إجراءات إضافية حسبما ىك مبلئـ.2013

 القرار المتخذ، مع جميكرية فنزكيبل البكليفارية، عمى عدـ مكافقتيا عمى 3-كأكدت القائمة الفرعية جيـ -42
انضمت إلى االتفاؽ في اآلراء مع ذلؾ  ياكلكن ،بكقؼ العمؿ بترجمة الكثائؽ اإلعبلمية كالمبلحؽالقاضي 
 بشأنو.

 من جدول األعمال( 5التقييم )البند  -دال 

 نتائج مختارة  -تقييم الكفاءة عمى مستوى المؤسسة  ( أ)

ة حتى تاريخو لتقييـ الكفاءة المؤسسية في عرض عمى المجمس التنفيذم استعراض شامؿ لمنتائج األساسي -43
الصندكؽ ككفاءة العمميات التي يمكليا مع مكجز تقدـ بو رئيس لجنة التقييـ حكؿ مداكالت المجنة بشأف 

 ىذا البند. 

كمع تأكيدىـ مجددا عمى أىمية ىذا التقييـ، فقد رحب الممثمكف بيذا التجديد، كسمطكا الضكء عمى أىميتو  -44
ئية أيضا، كعبركا عف رغبتيـ في أف يقدـ التقرير النيائي تكصيات كاضحة يمكف تنفيذىا لممؤسسات الثنا

بأسمكب منتظـ. كقد عبرت القائمة ألؼ عف أسفيا لمتأخر في استبلـ التقييـ النيائي، كاستذكرت طمبيا 
التقييـ بحيث يتـ بالحصكؿ عمى استجابة اإلدارة، كالتي تـ عرضيا شفييا في الدكرة الرابعة كالسبعيف لمجنة 

 (.EB 2012/107/C.R.P.1تكزيعيا مكتكبة. كقد كافقت اإلدارة عمى ىذا الطمب )انظر الكثيقة 

كذلؾ فقد أحيط المجمس عمما بأف الخطكات التالية المتكقعة التي يتصكرىا مكتب التقييـ المستقؿ ىي  -45
 التالية:

 ئً مع اإلدارة؛تقاسم مسودة التقرٌر النها  - 2013ٌناٌر/كانون الثانً  7 (أ )

 استالم تعلٌقات اإلدارة؛ -بداٌة شهر فبراٌر/شباط  (ب )

 استكمال التقرٌر مع األخذ بعٌن االعتبار تعلٌقات اإلدارة؛ –من بداٌة إلى نهاٌة شهر فبراٌر/شباط  (ج )

تقدٌم التقرٌر إلى الممثلٌن من المجلس التنفٌذي ومكتب  –بداٌة مارس/آذار  -نهاٌة فبراٌر/شباط  (د )

 ندوق إلصداره بلغات الصندوق الرسمٌة؛سكرتٌر الص

مناقشة التقٌٌم المؤسسً لكفاءة الصندوق واستجابة اإلدارة علٌه، أوال خالل  – 2013أبرٌل/نٌسان  (ه )

 اجتماع لجنة التقٌٌم، وبعدئذ خالل الدورة الثامنة بعد المائة للمجلس التنفٌذي4

مع تكصيات مركزة ككاضحة  متيفتقرير  كقد كافقت القائمة ألؼ عمى أنو كفي ضكء الرغبة في استبلـ -46
لتحسيف كفاءة الصندكؽ، يرغب أعضاء المجمس التنفيذم باستبلـ التقرير النيائي في أكاخر فبراير/شباط 
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أك أكائؿ مارس/آذار. إال أنو تـ استذكار طمب رأم قانكني بيذا الصدد، كقد تـ تكزيع الرأم القانكني 
 (.EB 2012/107/R.53)انظر الكثيقة  حسب األصكؿ عمى أعضاء المجمس لمعمـ

كتعقيبا عمى الرأم القانكني، أشارت القائمة ألؼ بأنو في حيف أنيا تقبؿ الطريقة المتفؽ عمييا لممضي قدما  -47
فيما يتعمؽ بتقاسـ ىذا التقرير الخاص بالكفاءة المؤسسية لمصندكؽ، فإف قراءتيا لمرأم القانكني تقكؿ بأف 

 52تنفيذم يمتمكاف الحؽ لطمب استبلـ نسخ مف مسكدة التقرير عمى أساس الفقرة لجنة التقييـ كالمجمس ال
مف سياسة التقييـ المعدلة. كأشارت ممثمة الكاليات المتحدة األمريكية بأف مكقؼ ببلدىا يختمؼ عف باقي 

التي  القائمة ألؼ حيث أنيا بقدر ما تركج ألفضؿ الممارسات بيف المصارؼ اإلنمائية المتعددة األطراؼ
تسمح لئلدارة بتكفير تعميقاتيا عمى التقارير قبؿ تكزيعيا. كأشارت اإلدارة أيضا بأف تفسيرىا لمرأم القانكني 

 يختمؼ عما كرد في بياف القائمة ألؼ.

 تقارير رئيس لجنة التقييم  ( ب)

 تقرٌر رئٌس لجنة التقٌٌم عن دورتها الثالثة والسبعٌن (0)

 تقرٌر رئٌس لجنة التقٌٌم عن دورتها الرابعة والسبعٌن  (4)

استعرض المجمس التنفيذم تقريرم رئيس لجنة التقييـ عف دكرتييا الثالثة كالسبعيف كالرابعة كالسبعيف  -48
(EB 2012/107/R.5 كEB 2012/107/R.6.مع اإلحاطة عمما بالمعمكمات الكاردة فييما ) 

يف جممة أمكر أخرل، عممية االختيار الجارية لمدير مكتب التقييـ كقد أكجز رئيس المجنة لممجمس، مف ب -49
، Indran Naidooالمستقؿ في الصندكؽ. كفي ىذا السياؽ، أعمـ المجمس التنفيذم بتسمية الرئيس لمسيد 

المديرة العامة لمجمكعة  Caroline Heiderمكتب التقييـ في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، كالسيدة مدير 
 ييـ المستقمة في البنؾ الدكلي، لبلنضماـ إلى فريؽ البحث كخبيريف مستقميف. كبترشيح السفيرالتق
 Jostein Leiro  مف النركيج كرئيس لمفريؽ. كقد تـ نشر إعبلف الكظيفة الشاغرة كحددت المدة القصكل

حث إلى استكماؿ .  كبعد ىذا التاريخ ييدؼ فريؽ الب2013يناير/كانكف الثاني  9لتقديـ الترشيحات في 
عممو بما يتماشى مع ما كرد في سياسة التقييـ المعدلة في الصندكؽ كرفع تقريره إلى لجنة التقييـ قبؿ 

 .2013التكصية النيائية لممجمس التنفيذم في دكرة أبريؿ/نيساف 

ا يتعمؽ كفيما يتعمؽ بمداكالت لجنة التقييـ حكؿ الزيارات القطرية، رحب المجمس باقتراحات المجنة فيم -51
 بالييكمية المستقبمية لمثؿ ىذه الزيارات، التي عدلت في ضكء مناقشات المجمس عمى الشكؿ التالي:

 يتكجب عمى المجمس التنفيذم تقرير كجية أية زيارات سنكية مستقبمية. (1)
يجب أف تضـ الزيارات القطرية تسعة أعضاء، أربعة مف القائمة ألؼ، كاثنيف مف القائمة باء  (2)

 القائمة جيـ.كثبلثة مف 
 يجب أف تفتح ىذه الزيارات لمشاركة أعضاء المجمس التنفيذم ممف ىـ ليسكا أعضاء في المجنة. (3)
 كيتكجب عمى القكائـ تقرير مف سيمثميا في ىذه الزيارات، بالنيابة عف كؿ منيا. (4)
 ف.يمكؿ الصندكؽ الزيارات بصكرة كاممة كيبذؿ الجيكد إلبقاء التكاليؼ منخفضة إلى الحد الممك (5)
يمكف كحد أقصى لثبلثة أعضاء إضافييف مف المجمس التنفيذم ممف ليسكا أعضاء في المجنة  (6)

 مرافقة المجنة في زيارتيا القطرية عمى أساس التمكيؿ الذاتي.
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فصاعدا. كلف  2014يتـ تطبيؽ القكانيف الجديدة المذككرة أعبله لمزيارات القطرية السنكية بدءا مف عاـ  -51
التي ستقـك بيا المجنة إلى فييت ناـ.  2013عمى الزيارة القطرية المخطط ليا عاـ تؤثر ىذه اإلجراءات 

، فقد شجع المجمس أيضا كؿ مف ىـ في مكقع يمكنيـ مف ذلؾ، عمى التكفؿ بالتمكيؿ  كعمى كجو العمـك
دعكة  ، كمما كاف ذلؾ ممكنا. عبلكة عمى ذلؾ فقد تمتالذاتي لمشاركتيـ في الزيارات القطرية في المستقبؿ

 جميع الممثميف لزيارة المشركعات التي يمكليا الصندكؽ بالتزامف مع سفرياتيـ الخاصة.

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق  )ج(
استعرض المجمس التنفيذم التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ مع استجابة اإلدارة لو  -52

(EB 2012/107/R.7 + Add.1كأحاط .)  ،المجمس عممان بالمعمكمات الكاردة فيو كأثنى عمى جكدة التقرير
مع اإلشارة أيضا  كما أثنى عمى النتائج كالتحسينات الكمية الجيدة المتحققة عمى مدل األعكاـ الماضية.

إلى أف االستدامة ككفاءة المشركعات كحكار السياسات كبخاصة األداء في الدكؿ اليشة تبقى مجاالت 
ؿ تحسينات عمييا. كبالنسبة ليذه المسألة األخيرة فقد شجعت القائمة ألؼ إدارة الصندكؽ عمى يمكف إدخا

تطكير خيارات حكؿ تغييرات برامجية محتممة لزيادة معدؿ نجاح الصندكؽ الدكؿ اليشة كالتزاـ اإلدارة 
 .باتخاذ إجراءات أكثر فعالية في ىذا الصدد كالرجكع إلى المجمس التنفيذم تبعا لذلؾ

كقد دعـ المجمس التكصيات الكاردة في التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ، كشجع مكتب  -53
ككذلؾ عمى تطكير التقييـ المستقؿ عمى إدراج تكصيات استراتيجية في النسخ المستقبمية مف ىذه الكثيقة. 

 المنيجيات المستخدمة لقياس اآلراء كالمنجزات في التقرير الرئيسي.

المجنة مكتب التقييـ المستقؿ عمى دعـ الحككمات في تنمية قدراتيا التقييمية كالتي أشار مكتب  كشجعت -54
، مع العمـ بأف مستكل الدعـ سكؼ يتقرر 2013التقييـ إلى أنيا جزء مف أكلكياتو كبرنامج عممو لعاـ 

 حسب المكاد المتاحة لممكتب. 

تقرير إليجاد معايير تأشيرية ألداء عمميات الصندكؽ كقدرت اإلدارة كالمجمس الجيكد المبذكلة في ىذا ال -55
 مقارنة بغيره مف المنظمات، مع مبلحظة أيضا التحديات المرتبطة بيذا الشأف.

كبالنسبة لمكضكع آخر يتعمؽ بالمنيجية، فقد أشار الممثمكف إلى عمر حافظة المشركعات المقيمة في  -56
ارنة بتمؾ المكجكدة في تقرير الفعالية اإلنمائية التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ مق

لمصندكؽ، حيث يستند التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ عمى جممة أقدـ مف المشركعات. 
كمع مبلحظة أف منيجيات التصميـ القديمة قد أدت إلى درجات أقؿ في التقييـ، فقد تـ االعتراؼ بأف 

ه المشركعات خبلؿ التنفيذ. كأشارت اإلدارة إلى أف التحديات في الصندكؽ قد أسيـ في تحسيف ىذ
التصميـ ال يمكف تصحيحيا عمى الدكاـ خبلؿ التنفيذ، كأف المكاضيع مثؿ استقطاب التأييد السياساتي لـ 
تكف مف مجاالت التركيز في المشركعات األقدـ. كذلؾ فقد أشارت أيضا إلى أف ىذا المكضكع سيغدك أقؿ 

 تركيز التقييـ عمى المشركعات األحدث.  أىمية، مع

كشجع المجمس التنفيذم مزيدا مف التعاكف بيف مكتب التقييـ المستقؿ كاإلدارة فيما يتعمؽ بإيجاد االتساؽ  -57
بيف المنيجيات، كتعزيز إمكانية مقارنة النتائج بيف التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ 

 لمصندكؽ.كتقرير الفعالية اإلنمائية 
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كأخيرا، كحيث أف المجمس التنفيذم قد أحاط عممان بأف كندا لـ تعد عضكة في لجنة التقييـ، كبما يتفؽ مع  -58
مف النظاـ الداخمي لممجمس، فقد كافؽ عمى تعييف ألمانيا في لجنة التقييـ لشغؿ ما تبقى مف  2-22المادة 

 .3126الفترة حتى أبريؿ/نيساف 

 من جدول األعمال(  6نمائية لمصندوق )البند تقرير الفعالية اإل  -ىاء 
استعرض المجمس التنفيذم تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ مع تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ عميو  -59

 EB 2012/107/R.8 + Add.1كالتقرير السنكم عف ضماف الجكدة في مشركعات كبرامج الصندكؽ )
 + Add.2كتعميقات مكتب التقييـ عميو، فييا. كرحب المجمس بالتقرير  ( كأحاط عمما بالمعمكمات الكاردة

فائدة مناقشة ىذا المكضكع بالتزامف مع تقرير مشيرا إلى ، كما رحب أيضا بالتحسينات المفصمة في التقرير
 ضماف الجكدة.

حرم كفي حيف اعترؼ الممثمكف بالبكادر اإليجابية الكاردة في ىذا التقرير، إال أنيـ دعكا الصندكؽ لت -61
إمكانيات أكثر لتسميط الضكء كتكضيح أفضؿ ليذه النتائج اإليجابية الناشئة لمجميكر الخارجي، كشجعكا 
عمى إعداد مكاجيز تنفيذية دقيقة كقصيرة. كاعترافا باالختبلفات بيف التقرير السنكم عف نتائج كأثر 

ثميف زيادة الجيكد الرامية إلى عمميات الصندكؽ كتقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ، طمب عدد مف المم
التطرؽ لقضايا المنيجية كالتي مف شأنيا أف تعزز إمكانية المقارنة بيف التقارير. عبلكة عمى ذلؾ، فقد أكد 
الممثمكف عمى الحاجة إلى تسميط الضكء ضمف تقارير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ عمى أسباب النجاح، 

 ـ يتـ فييا تحقيؽ األىداؼ المرجكة.عبلكة عمى المجاالت المختمفة التي ل

ضافة إلى ذلؾ فقد تـ تكفير معمكمات أخرل حكؿ انخراط الصندكؽ مع القطاع الخاص كالعمؿ الجارم  -61 كا 
لتحسيف الحكار السياساتي عمى المستكل القطرم. كقد أشارت اإلدارة أيضا إلى الترابط بيف قدرات 

ؽ. كمع االعتراؼ بشكاغؿ مكتب التقييـ المستقؿ فيما الحككمات عمى التنفيذ ككفاءة كمشركعات الصندك 
أكدت اإلدارة لممجمس مف بيانات نظاـ قياس النتائج كاألثر يتعمؽ بالتقديرات المستندة الى االستقراءات 
 إدراكيا ليذا المكضكع الذم سيتـ التطرؽ إليو.

 من جدول األعمال( 7برامج الفرص االستراتيجية القطرية )البند  -واو 
 غانا (أ )

لنتائج الجديد إلى ااستعرض المجمس التنفيذم ككافؽ عمى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند  -62
لى االنخراط  ،تصميمو إلى تقييـ سابؽ لمبرنامج القطرمإلى استناد كأثنى عمى جكدتو التي تعزل  ،لغانا كا 

لمصندكؽ. كقد كافؽ المجمس عمى  المعزز في الشراكة كفي العمميات القطرية مف خبلؿ الحضكر القطرم
أشار أعضاء ك  ،التركيز عمى الكفاءة كالفعالية مف خبلؿ نيج برامجي كتكسيع النطاؽ بصكرة منتظمة

أنو، في ىذا الحكار إذا ما أخذنا بعيف االعتبار  ،طمكحةتبدك المجمس إلى أف أىداؼ حكار السياسات 
أال أنيا ال تقع تحت نطاؽ سيطرتو. كسمطت  ،صندكؽكفي حيف أف العمميات األساسية عمميات يدعميا ال

المداكالت الضكء عمى الدكر الحاسـ الذم يمعبو الصندكؽ في غانا بالرغـ مف المحدكدية النسبية لممكارد 
كفر البرنامج القطرم فرصا ممتازة لممشاركة مع جيات مانحة أخرل  ،في ىذا السياؽك  ،المتاحة لبلستثمار

 فعالية المساعدة اإلنمائية الرسمية لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. تعمؿ في غانا لزيادة
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 ىندوراس (ب )

الذم  ،المستند إلى النتائج ليندكراس القطرية استعرض المجمس التنفيذم برنامج الفرص االستراتيجية -63
كمع استراتيجيات حككمة  3126-3122ينسجـ بصكرة كاممة مع اإلطار االستراتيجي لمصندكؽ لمفترة 

لصندكؽ في البمد كالحاجة إلى لصكرة ا كأكد الممثمكف في المجمس عمى أىمية كضكح أكبر ،كراسىند
تنسيؽ الجيكد كالتمكيؿ المشترؾ مع ككاالت أخرل تعمؿ في ىندكراس. كذلؾ أكد الممثمكف أيضا عمى 

اسات المتعمؽ كتـ الثناء عمى حكار السي ،الحاجة إلى إيبلء اىتماـ خاص لمقضايا البيئية كتغير المناخ
 االستراتيجية القطرية.الخاصة ببرنامج الفرص مشاكرات البعممية 

 نيكاراغوا (ج )

المستند إلى النتائج لنيكاراغكا كالذم القطرية استعرض المجمس التنفيذم برنامج الفرص االستراتيجية  -64
ت حككمة كمع استراتيجيا 3126-3122ينسجـ بصكرة كاممة مع اإلطار االستراتيجي لمصندكؽ لمفترة 

كأثنى الممثمكف عمى االىتماـ الذم تـ إيبلئو لمقضايا البيئية كتغير المناخ )باستخداـ برنامج  ،نيكاراغكا
التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة( كذلؾ فقد سمطكا الضكء أيضا عمى أىمية حكار 

أكيد أيضا عمى أىمية التنسيؽ القكم كتـ الت ،السياسات الذم يشرؾ المنظمات القاعدية كالحككمية المحمية
 بيف الككاالت التي تتخذ مف ركما مقرا ليا. 

 النيجر (د )

 3129-3124استعرض المجمس التنفيذم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج لمفترة  -65
( الزيادة المستدامة في إنتاج 2كصادؽ عمى األىداؼ االستراتيجية الثبلثة المقترحة فيو كىي: ) ،لمنيجر

( تحسف أنشطة ما بعد اإلنتاج كتسكيؽ منتجات 3كالمراعي؛ ) بالغاباتصغار منتجي الزراعة المختمطة 
لتحسيف استدامة  ( تعزيز رأس الماؿ االجتماعي4صغار منتجي الزراعة المرتبطة بالغابات كالمراعي؛ )

المؤسسات المحمية كاألنشطة المنتجة كالتجارية. كخبلؿ الدكرة تـ تكفير إيضاحات تتعمؽ بالدكر الحاسـ 
كخاصة فيما يتعمؽ بالتجارة الزراعية كاإلدارة المستدامة لممياه. كتـ استبلـ  ،معبلقات بيف النيجر كنيجيريال

بعيف الحسباف بصكرة كافية في برنامج الفرص أخذت لقضايا ساد الشعكر بأف ىذه ا ، ككماتعميقات إيجابية
 .ىذا االستراتيجية القطرية

 من جدول األعمال( 8الموارد المتاحة لعقد االلتزامات )البند  -زاي 
( ككافؽ عمى استخداـ EB 2012/107/R.13نظر المجمس التنفيذم في المكارد المتاحة لعقد االلتزامات ) -66

مميكف دكالر أمريكي، مع مبلحظة أف المكارد المتاحة لعقد االلتزامات المطمكبة  341.6إضافي ليا بمقدار 
كانت الحد األعمى لمسقؼ المكضكع، كأف اإلدارة تكقعت أف تككف كفاءة االستخداـ الفعمي أقؿ مف ذلؾ. 
عبلكة عمى ذلؾ فقد فكض المجمس التنفيذم رئيس الصندكؽ بأف يعقد االتفاقيات الخاصة بالقركض 

،  2012المنح التي سيكافؽ عمييا المجمس التنفيذم في دكرتو السابعة بعد المائة في ديسمبر/كانكف األكؿ ك 
كيفكض المجمس التنفيذم رئيس الصندكؽ بأف يعقد اتفاقيات بشأف القركض كالمنح التي يكافؽ عمييا 

المكافقة عمييا بمكجب إجراء ، كتمؾ التي ستتـ 2010المجمس التنفيذم في دكرتو الحالية في سبتمبر/أيمكؿ 
 انقضاء المدة، كما ىك مبيف في المرفؽ الخامس مف ىذه الكثيقة.
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من  9اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة عمى المجمس التنفيذي لمنظر فييا )البند  -حاء 
 جدول األعمال(

 ثـ نظر المجمس في مقترحات المشركعات كالبرامج : -67

 أفريقيا الغربية والوسطى (أ )

 بنن: مشروع دعم الترويج لخدمات التمويل الريفي المكّيفة (0)

كاتفاقية التمكيؿ  EB 2012/107/R.14نظر المجمس التنفيذم في البرنامج المقترح الكارد في الكثيقة 
 المتفاكض بشأنيا كاعتمد القراريف التالييف:

ؿ قيمتو ثمانية مبلييف كسبعمائة قرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية بنف قرضان بشركط تيسيرية لمغاية تعاد
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف يخضع ألية  8 750 000كخمسيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

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

ثمانية مبلييف كسبعمائة كخمسيف ألؼ قرر أيضا: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية بنف منحة تعادؿ قيمتيا 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع ألية شركط كأحكاـ  8 750 000كحدة حقكؽ سحب خاصة )

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

في المناطق  بوركينا فاسو: مشروع اإلدارة التشاركية لمموارد الطبيعية والتنمية الريفية (4)
 تامبا(-الشمالية والشمالية الوسطى والشرقية )مشروع نير

كضميمتيا كاتفاقية  EB 2012/107/R.15نظر المجمس التنفيذم في البرنامج المقترح الكارد في الكثيقة 
 كاعتمد القرار التالي: بشأنياالتمكيؿ المتفاكض 

تيا ثبلثة كثبلثيف مميكف كمائتيف ألؼ كحدة حقكؽ قرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى بكركينا فاسك منحة تعادؿ قيم
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع ألية شركط كأحكاـ تككف مطابقة  44 311 111سحب خاصة )

 عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة."

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (ب )

مشروعات الريفية الصغرى مدغشقر: مذكرة رئيس الصندوق: برنامج دعم أقطاب ال
 قرض تكميمي -واالقتصادات اإلقميمية 

 كاعتمد القرار التالي: EB 2012/107/R.17نظر المجمس التنفيذم في المقترح الكارد في الكثيقة 

إلى جميكرية مدغشقر قرضان تكميميا بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ قيمتو سبعة  الصندكؽقػرر: أف يقدـ 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف يخضع  8 411 111ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )مبلييف كثبلثمائة 

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

المتحدة األمريكية المجمس بأنو كبما يتماشى مع الكالية التشريعية لبمدىا، فإف  الكالياتكقد أعممت ممثمة 
الكاليات المتحدة ال يمكنيا االنضماـ إلى االتفاؽ إلى اآلراء فيما يخص المكافقة عمى دعـ برنامج دعـ 

 أقطاب المشركعات الريفية الصغرل كاالقتصادات اإلقميمية في مدغشقر.
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 آسيا والمحيط اليادي (ج )

 أفغانستان: مشروع التنمية المجتمعية في المنطقة الوسطى (1)

 ، كاعتمد القرار التالي:EB 2012/107/R.18في المشركع المقترح المدرج في الكثيقة  التنفيذمنظر المجمس 

قػرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية أفغانستاف اإلسبلمية منحة تعادؿ قيمتيا سبعة كثبلثكف مميكنان كستمائة 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع ألية  48 761 11ف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )كخمسي

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

 الصين: مشروع التحسين الزراعي والريفي  في يونان  (2)

كضميمتيا كاتفاقية  EB 2012/107/R.19يقة نظر المجمس التنفيذم في المشركع المقترح الكارد في الكث
 كاعتمد القرار التالي: بشأنياالتمكيؿ المتفاكض 

إلى جميكرية الصيف الشعبية قرضا بشركط عادية تعادؿ قيمتو ثبلثيف مميكنا  الصندكؽقرر: أف يقدـ 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف  41 561 111كأربعمائة كخمسيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )

 ضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقةيخ

 أمريكا الالتينية والكاريبي (د )

تمديد المدة  -غواتيماال: مذكرة رئيس الصندوق: برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي 
 المحددة لمتوقيع عمى اتفاقية القرض

ككافؽ تمديد المدة المحددة  EB 2012/107/R.49يذم في المقترح الكارد في الكثيقة نظر المجمس التنف
الخاصة ببرنامج التنمية الريفية المستدامة في  2013يكنيك/حزيراف  15التمكيؿ حتى  اتفاقيةلمتكقيع عمى 

 الكيتشي.

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا (ه )

إدارة الموارد الطبيعية القائمة عمى غزة والضفة الغربية مذكرة رئيس الصندوق: برنامج  (0)
 منحة تكميمية –المشاركة 

 ، كاعتمد القرار التالي:EB 2012/107/R.22نظر المجمس التنفيذم في المقترح الكارد في الكثيقة 

 1.942إلى السمطة الفمسطينية منحة تكميمية بعمبلت متنكعة تعادؿ قيمتيا حكالي  الصندكؽقرر: أف يقدـ 
كحدة حقكؽ سحب خاصة( مف صندكؽ غزة كالضفة الغربية  2 53: 11كؽ سحب خاصة )مميكف كحدة حق

الذم أنشأه الصندكؽ، عمى أف تخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط 
 2008كاألحكاـ التي كافؽ عمييا المجمس التنفيذم في دكرتو الخامسة كالتسعيف في ديسمبر/كانكف األكؿ 

إلى ذلؾ، فقد استذكر بعض الممثميف المكافقة األخيرة في األمـ المتحدة عمى منح فمسطيف كصفية  إضافة
الدكلة المراقبة غير العضك، كشجعك الصندكؽ عمى النظر في تبني المصطمح المبلئـ بيذا الشأف في 

 المستقبؿ.
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 تركيا: مشروع إعادة إنعاش مستجمع نير مورات (4)

 كاعتمد القرار التالي: EB 2012/107/R.25اقتراح المشركع الكارد في الكثيقة في  التنفيذمنظر المجمس 

قػرر: أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية تركيا قرضان بشركط عادية تعادؿ قيمتو سبعة عشر مميكنان كتسعمائة 
كحدة حقكؽ سحب  28 66: 273كحدة حقكؽ سحب خاصة ) كستيفكخمسة كخمسيف ألفان كمائة كاثنيف 

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

الصندكؽ إلى جميكرية تركيا منحة تعادؿ قيمتيا مائتي كثمانيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب  يقدـقرر أيضا: أف 
ـ تككف مطابقة عمى نحك كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع ألية شركط كأحكا 280 000خاصة )

 أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة.

 Making Cents Internationalمنحة بموجب نافذة منح القطاع الخاص مقدمة إلى  -طاء 
من أجل برنامج توسيع نطاق تدخالت الصندوق الرامية إلى خمق فرص عمل لشباب الريف في 

 من جدول األعمال( 01)البند  إقميم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 ،EB 2012/107/R.26نظر المجمس التنفيذم في المعمكمات الكاردة في الكثيقة  -68

 ،ـ معمكمات إضافية تتعمؽ بالنطاؽ كالشركاء كاألىداؼ كالتصميـ كىيكمية الصرؼ في المنحةكبعد استبل
 كافؽ عمى المنحة المقترحة باعتماد القرار التالي:

دكالر أمريكي( إلى  2 611 111)نحة ال تتجاكز مميكف كخمسمائة ألؼ دكالر أمريكي أف يقدـ الصندكؽ م
 –المركز الدكلي المرجعي لمعمكمات التربة عمى سبيؿ التمكيؿ الجزئي لبرنامج ائتمانات المياه الخضراء 
نحك العممية التجريبية، في إطار برنامج مدتو ثبلث سنكات، كفقا لشركط كأكضاع تككف مطابقة عمى 

 أساسي لمشركط كاألكضاع المقدمة إلى المجمس التنفيذم في ىذه الكثيقة.

تعديالت مقترحة بشأن منح مقترح تقديميا بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى  -ياء 
من جدول  00)البند  مراكز دولية تساندىا الجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 األعمال(

نظر المجمس التنفيذم في التعديبلت المقترحة بشأف المنح المقترح تقديميا بمكجب نافذة المنح  -69
العالمية/اإلقميمية إلى مراكز دكلية تساندىا الجماعة االستشارية لمبحكث الزراعية الدكلية، الكاردة في 

 التالية: ككافؽ عمى التعديبلت المقترحة باعتماد القرارات EB 2012/107/R.50الكثيقة  

 2012سبتمبر/ايمكؿ  24قرر: أف تعدؿ آلية تدفؽ األمكاؿ لممنحة التي كافؽ المجمس التنفيذم عمييا في 
بمكجب إجراء انقضاء المدة لتمكيؿ برنامج زراعة الحفظ المتكاممة لئلنتاج المحصكلي كالحيكاني ألغراض 

كآسيا الكسطى، كأف تمرر المنحة مف خبلؿ  التكثيؼ المستداـ لمنظـ القائمة عمى الحبكب في شماؿ أفريقيا
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البنؾ الدكلي بصفتو الكصي عمى صندكؽ الجماعة االستشارية لمبحكث الزراعية الدكلية، كفقا لنافذة التمكيؿ 
 في صندكؽ الجماعة.  3

سبتمبر/ايمكؿ  24قرر أيضا: أف تعدؿ آلية تدفؽ األمكاؿ لممنحة التي كافؽ المجمس التنفيذم عمييا في 
بمكجب إجراء انقضاء المدة لتمكيؿ برنامج مخططات ابتكارية لتنمية سمسمة قيمة لحـك األبقار في  2012

أفريقيا الجنكبية، كأف تمرر المنحة مف خبلؿ البنؾ الدكلي بصفتو الكصي عمى صندكؽ الجماعة االستشارية 
 في صندكؽ الجماعة  3لمبحكث الزراعية الدكلية، كفقا لنافذة التمكيؿ 

)البند تقرير عن حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي  -كاف 
 من جدول األعمال( 04

تقريرا مرحميا عف حساب األمانة االسباني لمتمكيؿ المشترؾ  EB 2012/107/R.27تتضمف الكثيقة  -71
 ألغراض األمف الغذائي كيقدـ ىذا التقرير لممجمس التنفيذم لمعمـ.

 من جدول األعمال( 13)البند  4102-4104أنشطة المشروعات المزمعة  -الم 

 بشأف أنشطة المشركعات المزمعة عمى المجمس التنفيذم لمعمـ. EB 2012/107/R.29عرضت الكثيقة  -71

 من جدول األعمال( 14المسائل المالية )البند  -نون 
 تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعيا الخامس والعشرين بعد المائة  (أ )

استعرض المجمس التنفيذم تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عف اجتماعيا الخامس كالعشريف بعد  -72
 ( كأحاط عمما بالمعمكمات الكاردة في ىذا التقرير. EB 2012/107/R.30المائة )

مى أىمية عمؿ المجنة فيما يتعمؽ بتطكير الصندكؽ إلطار لممساءلة. كقد سمطت القائمة ألؼ الضكء ع -73
لذلؾ، سكؼ  االتالي. كتبعكذلؾ قالت بأنيا تتطمع لنظر المجنة في كثيقة حكؿ ىذا المكضكع في اجتماعيا 

 .2013يستمـ المجمس التنفيذم مسكدة لممخطط كتحديث ليذه القضية اليامة في دكرتو في أبريؿ/نيساف 

ى ذلؾ، فقد تمقى المجمس إيضاحات حكؿ عممية التثبت مف صحة الضكابط الداخمية كمراجعة عبلكة عم -74
 الصندكؽ ذات الصمة بأنشطة بناء القدرات كعممية مراجعة حسابات المشركعات. 

 مراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره  (ب )

ذم في االستعراض استذكارا لعمؿ مجمكعة العمؿ الخاصة بالشركط المختمطة، فقد نظر المجمس التنفي -75
كتصكيبيا )التي  EB 2012/107/R.31المقترح لسياسات اإلقراض كمعاييره، كما ىك كارد في الكثيقة 

 (. EB 2012/107/R.31/Rev.1ستنقح لتصبح الكثيقة 

منتجات اإلقراض التي يكفرىا الصندكؽ مع تمؾ التي تكفرىا باتخاذ خطكات لمكاءمة كاعترؼ ممثؿ السكيد  -76
كلية لمتنمية، كلكنو أبدل أسفو ألف ىذه المحاكلة لـ تحقؽ التكاـؤ الكامؿ، كأبقت عمى فكارؽ المؤسسة الد

 في معايير األىمية.
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 2436كأكد المجمس التنفيذم بأف القركض التي ستمنح بشركط مختمطة سكؼ تتكفر بسعر فائدة ثابت قدره  -77
مف بيف جممة  ،لصندكؽ إيضاحات تتعمؽككفرت إدارة ا بالماسة سنكيا 1486، مع رسـ خدمة قدره بالمائة

 بفترة السماح المطبقة عمى القركض بشركط عادية كنيج حؿ المتأخرات. ،أمكر أخرل

 2013كقرر المجمس التنفيذم تكصية مجمس المحافظيف في دكرتو السادسة كالثبلثيف في فبراير/شباط  -78
كالذم يعدؿ فيو سياسات اإلقراض كمعاييره  EB 2012/107/R.31بتبني مشركع القرار الكارد في الكثيقة 

الخاصة بالتمكيؿ الذم يكفره الصندكؽ بحيث تدخؿ حيز النفاذ بمفعكؿ فكرم بعد تبني مجمس المحافظيف 
 لمقرار.

كسكؼ يسعى ىذا القرار إلى الحصكؿ عمى تفكيض مجمس المحافظيف لتجميع نصكص ىامة أخرل  -79
مف الممحؽ األكؿ مف الكثيقة  13-8ضمف كثيقة سياسات اإلقراض كمعاييره كما ىي كاردة في الفقرات 

R.31.كستتاح ىذه الكثيقة المكحدة بعدئذ عمى مكقع الصندكؽ المفتكح عمى شبكة اإلنترنت. 

 سياسة االستثمار في الصندوق بيان  (ج )

 كافؽ المجمس التنفيذم عمى بياف سياسة االستثمار في الصندكؽ كما ىك كارد في الكثيقة -81
 EB 2012/107/R.32 كذلؾ رحب 4إلى  1كأشار إلى المعمكمات اإلضافية الكاردة في الذيكؿ مف  .

نكم لبياف سياسة االستثمار في المجمس أيضا بطمب لجنة مراجعة الحسابات بأف يترافؽ االستعراض الس
الصندكؽ إما بإطار منقح لمضكابط الداخمية ليطمع عمييا المجمس، أك بكثيقة تؤكد أف بياف سياسة 
االستثمار في الصندكؽ بقي عمى حالو دكف تغيير. كبيذا الصدد، فقد أعمـ المجمس بأف التعديبلت التي 

تكف ذات أىمية بحكـ طبيعتيا كبيذا الصدد، فقد أعمـ أدخمت عمى بياف سياسة االستثمار في الصندكؽ لـ 
المجمس بأف التعديبلت التي أدخمت عمى بياف سياسة االستثمار في الصندكؽ لـ تكف ذات أىمية بحكـ 

 طبيعتيا.

كباإلشارة إلى ميمة الصندكؽ الفريدة مف نكعيا، فقد شجع ممثؿ بمجيكا الصندكؽ عمى النظر في  -81
جتماعيا كاقتصاديا. كتـ تكفير معمكمات إضافية حكؿ استثمارات الصندكؽ، بما في االستثمارات المسؤكلة ا

ذلؾ إدارتيا كالمبادئ التكجييية ذات الصمة. كاستجابة الستفسار عف التطكير الجارم في الصندكؽ لنيج 
دد ستعرض كأعممت الممثميف بأف كرقة بيذا الص .التدفقات النقدية المستدامة، كفرت اإلدارة تحديثا مكجزا

 عمى المجمس في دكرتو القادمة.

 2013خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  (د )

كما ىي  2013نظر المجمس التنفيذم كأكد عمى خطة عمؿ مكتب المراجعة كاإلشراؼ في الصندكؽ لعاـ   -82
ة مراجعة كأحاط المجمس عممان أنو كبناء عمى طمب مف لجن EB 2012/107/R.33كاردة في الكثيقة 

النظر في المراجعات ذات الصمة بإدارة برنامج  عندالحسابات، بأف المكتب سيضع مخططان لؤلكلكيات 
" كذلؾ أخذت 3124المنح كقياس األداء المؤسسي عند تحديد المياـ "التي سيتـ تقريرىان كي تنفيذ عاـ 

قات الخاصة بتفعيؿ االصبلح، اإلدارة عمما بطمب لجنة مراجعة الحسابات لتغذية راجعة لمراجعة النف
 كقالت بأنيا تتحرل سبؿ التطرؽ ليذا المكضكع.
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عادة جدولة الديون (ه )   سؤال يتعمق بوضعية الدائن المفضل وا 

 كما تـ االتفاؽ عميو خبلؿ الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذم، تعرض الكثيقة -83
 EB 2012/107/R.34 عادة معمكمات إضافية استجابة لمسؤاؿ الم ثار حكؿ كضعية الدائف المفضؿ كا 

 جدكلة الديكف. 

  تقارير مرحمية 

 تقرير عن وضع مساىمات التجديد الثامن لموارد الصندوق (1)

 عرض عمى المجمس التنفيذم لمعمـ تقرير عف التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ )الكثيقة  -84
EB 2012/107/R.35.) 

 لموارد الصندوقتقرير عن وضع المساىمات في التجديد التاسع  (2)

 عرض عمى المجمس التنفيذم لمعمـ تقرير مرحمي التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ )الكثيقة  -85
EB 2012/107/R.36.) 

 2012تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل الثالث من  (3)

عمى 2012التي تتضمف حافظة استثمار لمفصؿ الثالث لعاـ  EB 2012/107/R.37ُعرضت الكثيقة   -86
 المجمس لمعمـ.

من  15ترتيبات استضافة اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )البند  -نون 
 جدول األعمال(

كافؽ المجمس التنفيذم عمى عرض تقرير عف ترتيبات استضافة اآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة  -87
 التنفيذم في دكرتو السادسة كالثبلثيف.( عمى المجمس EB 2012/107/R.38لمكافحة التصحر )

كعند المكافقة عمى تحكيؿ ىذه الكثيقة إلى مجمس المحافظيف، فقد أكدت القائمة ألؼ عمى أنيا ال تتخذ أم  -88
مكقؼ مف محتكل ىذه الكثيقة ألنيا لـ تتطرؽ إلى قضية المسؤكلية المحتممة لمصندكؽ في حاؿ تـ رفع 

 منظمة العمؿ الدكلية عمى أساس الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية.القضايا أماـ المحكمة اإلدارية ل

 من جدول األعمال( 16الدورة السادسة والثالثون لمجمس المحافظين )البند  -سين 
 الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق (أ )

التي تصؼ الممارسة المطبقة المتبعة  EB 2012/107/R.39نظر المجمس التنفيذم ككافؽ عمى الكثيقة  -89
فيما يتعمؽ بالعممية المؤدية إلى تعييف رئيس الصندكؽ. كمع الترحيب بيذه الكثيقة التي تـ إعدادىا بمدخؿ 
مف المنسقيف كاألصدقاء استجابة لطمب المجمس التنفيذم في دكرتو السادسة بعد المائة، أكصى المجمس 

 مف ىذه الكثيقة إلى مجمس المحافظيف لتبنيو. 3ر الكارد في الصفحة التنفيذم برفع مشركع القرا

كفيما يتعمؽ بسؤاؿ مطركح، أكد المجمس عمى أف اجتماع الدكؿ األعضاء مع المرشحيف سكؼ يتـ أيضا  -91
 في حاؿ كاف ىنالؾ مرشح كاحد فقط لمنصب رئيس الصندكؽ.
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 لمجمس المحافظين جدول األعمال المؤقت المعدل لمدورة السادسة والثالثين  (ب )

نظر المجمس التنفيذم ككافؽ عمى جدكؿ األعماؿ المؤقت  ،EB 2012/107/R.40كباالنتقاؿ إلى الكثيقة  -91
المعدؿ لمدكرة السادسة كالثبلثيف لمجمس المحافظيف. كأحاط المجمس عمما بالتعديبلت ذات الصمة بالكثيقة 

إلى تعييف رئيس الصندكؽ، كطمبات العضكية غير الخاصة بالممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية 
األصمية التي تـ استبلميا مف ناكرك كتكفالك كجميكرية فاناتك، كطمب بالتفكيض لتجميع سياسات اإلقراض 

ضافة إلى ذلؾ، أحاط المجمس عمما 14كمعاييره في الصندكؽ كما تـ االتفاؽ عميو تحت البند  )ب(. كا 
قة لدكرة مجمس المحافظيف، كما ىي كاردة في الكثيقة بمسكدة برنامج األحداث المراف

EB 2012/107/INF.3. 

 من جدول األعمال( 17التغيير واإلصالح )البند  -عين 
 تحديث عن تنفيذ التغيير واإلصالح: التنفيذ (أ )

( الذم يفسر مبادرات اإلدارة لتعميؽ كتعزيز EB 2012/107/R.41أحاط المجمس التنفيذم عمما بالتقرير ) -92
، بدعـ قكم مف المجمس، كرحب 2009جدكؿ أعماؿ اإلصبلح كالتغيير الذم تمت المبادرة بو في عاـ 

 بالتقدـ المحرز حتى تاريخو.

كتعقيبا عمى المعمكمات التي كفرتيا استجابة اإلدارة لممجمس حكؿ مسح أداء مكظفي الصندكؽ، رحب  -93
طة العمؿ الكاضحة المحددة. ككذلؾ استذكرت اإلدارة أيضا مراجعة الكظائؼ في الصندكؽ الممثمكف بخ

 التي أجراىا الصندكؽ كالخطة االستراتيجية لقكة العمؿ فيو ذات الصمة.

 التقرير المرحمي عن اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالح  (ب )

(. كقد رحب EB 2012/107/R.42قدـ إلى المجمس تقرير مرحمي عف اإلنفاؽ الخاص بتفعيؿ اإلصبلح ) -94
المجمس أيضا بالتأكيد عمى أف التقرير النيائي عف ىذه النفقات سكؼ يعرض عمى مجمس المحافظيف في 

 .2014دكرتو في فبراير/شباط 

 من جدول األعمال( 18مسائل أخرى )البند  -فاء 
 2014المواعيد المقترحة لدورات المجمس التنفيذي لمعام (أ )

كما ىك مقترحة في  2014كافؽ المجمس التنفيذم عمى المكاعيد المقترحة لدكرات المجمس التنفيذم لعاـ   -95
 11ك 10تعقد الدكرة الحادية عشرة بعد المائة يكمي الخميس كالجمعة   EB 2012/107/R.43الكثيقة 

سبتمبر/أيمكؿ  19ك 18؛ كالدكرة الثانية عشرة بعد المائة يكمي الخميس كالجمعة 2014أبريؿ/نيساف 
 .3125 ديسمبر/كانكف األكؿ 16ك 15؛ كالدكرة الثالثة عشرة بعد المائة يكمي االثنيف كالثبلثاء 2014
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 إجراءات التفاوض والتوقيع والموافقة عمى االتفاقيات والوثائق القانونية المشابية (ب )

رض المجمس الكثيقة بما يتماشى مع طمب الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذم، استع -96
EB 2012/107/R.44   حكؿ إجراءات التفاكض كالتكقيع كالمكافقة عمى االتفاقيات كالكثائؽ القانكنية

 المشابية.

كردا عمى طمب تقدمت بو القائمة ألؼ، اتفؽ عمى عرض مذكرات التفاىـ كغيرىا مف االتفاقيات الخارجية  -97
كتـ عقد المشاكرات مف اتفاقية إنشاء الصندكؽ.  2-8عمى المجمس التنفيذم لممكافقة عمييا. طبقا لممادة 

ركقراطية كاإلبقاء عمى الناحية بيف القكائـ، كتبعان ليذه المشاكرات كبغية تعزيز الشفافية كتقميص البي
لتشفير جميع أنكاع ، 3124العممية، التزمت اإلدارة بتكفير كثيقة لممجمس في دكرتو في أبريؿ/نيساف 

 مذكرات التفاىـ كغيرىا مف اإلجراءات. كسكؼ تستيدم ىذه الكثيقة بمناقشات المنسقيف كاألصدقاء.

 طمبات عضوية غير أصمية  (ج )

 توفالو (0)

 جميورية فانواتو (4)

، نظر المجمس التنفيذم في EB 2012/107/R.46ك  EB 2012/107/R.45كباالنتقاؿ إلى الكثيقتيف  -98
طمبات العضكية المقدمة مف تكفالك كجميكرية فانكاتك لبلنضماـ إلى الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية 

ماـ تكفالك غير أصمييف. كقد أكصى المجمس التنفيذم مجمس المحافظيف بالمكافقة عمى انضكيف كعض
كجميكرية فانكاتك كعضكيف غير أصمييف في الصندكؽ، كما ىك كارد في مشركعي القراريف الكارديف في 

 ىاتيف الكثيقتيف.

التفويض بتوقيع اتفاقية مع مجمس إدارة صندوق التكيف لصالح مشروع "الزراعة الذكية مناخيا:  (د )
 تعزيز قدرة المجتمعات الريفية عمى التكيف في لبنان. 

كالتي تفكض حسب   EB 2012/107/R.47حاط المجمس التنفيذم عمما بالتكصيات الكاردة في الكثيقة أ -99
األصكؿ رئيس الصندكؽ بالتكقيع عمى اتفاقية بيف مجمس إدارة صندكؽ التكيؼ كالصندكؽ الدكلي لمتنمية 

 يؼ في لبناف.الزراعية تتعمؽ بالزراعة الذكية مناخيا: تعزيز قدرة المجتمعات الريفية عمى التك

انتخاب ممثمين لمجمس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الصندوق الدولي لمتنمية  (ه )
 الزراعية 

كممثؿ منتخب لمجمس المحافظيف في لجنة  Marguccioأحاط المجمس التنفيذم عمما بمغادرة السيد  -111
مف  Donatienne Hissardالمعاشات التقاعدية لمكظفي الصندكؽ، كشكره عمى خدماتو. كعيف السيدة 

فرنسا لتقـك بدكر العضك األكؿ المناكب لممدد المتبقية مف الفترة الحالية لشغؿ ىذا المنصب، كالذم ينتيي 
 .2013سبتمبر/أيمكؿ  30بتاريخ 

 ر جمسات الدورة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذي محاض (و )

 تعديل عمى محاضر جمسات الدورة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذي (0)
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تبنى المجمس التنفيذم محاضر دكرتو السادسة بعد المائة كما تـ تعديميا في الكثيقة  -111
EB 2012/107/R.51  الصندكؽ عمى شبكة كسيتـ نشر المحاضر المعدلة حسب األصكؿ عمى مكقع

 .اإلنترنت

تعديالت عمى محاضر جمسات الدورة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذي )الدورة  (4)
 المغمقة الخاصة باستضافة اآللية العالمية(

تبنى المجمس التنفيذم محاضر الجمسة المغمقة التي انعقدت خبلؿ الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس  -112
كنظرا لمطبيعة السرية ليذه الكثيقة، فستعرض  .EB 2012/107/R.52ا في الكثيقة التنفيذم كما تـ تعديمي

 المحاضر المعدلة عمى مكقع الصندكؽ المحمي عمى شبكة اإلنترنت.

 اختتام الدورة. -صاد 
النجاحات التي تـ التكصؿ إلييا بالمنجزات ك أخذ رئيس الصندكؽ دقيقة لمتذكير  ،كبعد إيجاز كقائع الدكرة -113

جيكد استقطاب التأييد التي بذليا الصندكؽ مف الكعي في  تإذ رفع ،فترة التجديد الثامف لممكاردخبلؿ 
كمما أدل إلى االعتراؼ بأىمية زراعة  ،المحافؿ الدكلية باإلمكانيات اليائمة ألصحاب الحيازات الصغيرة

ذلؾ عمى مستكل  بما في ،أصحاب الحيازات الصغيرة كعمؿ تجارم عمى أعمى المستكيات السياساتية
مجنة الك  (31ريك +)كمؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة  ،كمجمكعة العشريف ،مجمكعة الثمانية

المعنية باألمف الغذائي العالمي. كقد تـ إيصاؿ برنامج القركض كالمنح لمتجديد الثامف لمكارد الصندكؽ 
 ،بالمائة مقارنة بالتجديد السابؽ لممكارد 61 أم بزيادة قدرىاأمريكي مميارات دكالر  4يعادؿ مستكل إلى 

مميار دكالر أمريكي إذا ما أخذنا بعيف االعتبار التمكيؿ المشترؾ مف مصادر  843بما قيمتو اإلجمالية 
جممة مف خبلؿ، مف بيف تنفيذ جدكؿ أعماؿ التغير كاإلصبلح بعيد المدل الصندكؽ عزز خارجية. ككذلؾ 

الصندكؽ كتكسيع حضكره القطرم كتقكية أنشطة إدارة المعرفة كالكصكؿ أمكر أخرل تفعيؿ نمكذج عمؿ 
إلى نظاـ اإلدارة المالية األكثر صبلبة كتحسيف إدارة المكارد البشرية لضماف أف تفي قكة العمؿ في 

الحتياجات االستراتيجية لممنظمة. كعشية التجديد التاسع لممكارد كانت المنظمة في كضع باالصندكؽ 
مميكف  91السعي لتحقيؽ ىدؼ طمكح تـ كضعو لفترة التجديد التاسع لممكارد كىك تخميص  يمكنيا مف

شخص مف قبضة الفقر. كعبر رئيس الصندكؽ عف امتنانو لممجمس عمى دعمو كثقتو المستمرة التي 
عبلكة عمى تعبيره عف امتنانو لمكظفي الصندكؽ  ،أسيمت إلى حد كبير في اإلنجازات كالتقدـ المحرز

 تزاميـ الذم يعرؼ الكمؿ أك الممؿ بأىداؼ الصندكؽ.الل
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1
( عممية 3) 26إجراءات استعراض المجمس التنفيذم لكثائؽ الفرص االستراتيجية القطرية، الفقرة  EB 2002/77/R.12 كفقا لمكثيقة   

 اإلعداد.
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 بعد المائة لممجمس التنفيذي السابعةقائمة بالوثائق المعروضة عمى الدورة 

 رقـ الكثيقة

بند جدكؿ 
 األعماؿ

 العنكاف

EB 2012/107/R.1/Rev.1 2 جدكؿ األعماؿ المؤقت 

EB 2012/107/R.1/Rev.1/Add.1 + 

Add.1/Rev.1 

 برنامج عمؿ الدكرة 2

EB 2012/107/R.2 + Add.1 + Add.2 3  برنامج عمؿ الصندكؽ المستند إلى النتائج، كالميزانيتاف العادية
، كبرنامج عمؿ مكتب التقييـ 2013كالرأسمالية لمصندكؽ لعاـ 

 2013المستقؿ في الصندكؽ المستند إلى النتائج كميزانيتو لعاـ 
كالتقريراف المرحمياف عف  2015-2014كخطتو اإلشارية لمفترة 

مبادرة تخفيؼ ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف كتنفيذ نظاـ 
 تخصيص المكارد عمى أساس األداء

EB 2012/107/R.3 3  برنامج عمؿ الصندكؽ المستند إلى النتائج، كالميزانيتاف العادية
، كبرنامج عمؿ مكتب التقييـ 2013كالرأسمالية لمصندكؽ لعاـ 

 2013المستقؿ في الصندكؽ المستند إلى النتائج كميزانيتو لعاـ 
كالتقريراف المرحمياف عف  2015-2014كخطتو اإلشارية لمفترة 

ف الفقيرة المثقمة بالديكف كتنفيذ نظاـ مبادرة تخفيؼ ديكف البمدا
 تخصيص المكارد عمى أساس األداء

EB 2012/107/R.4 4  دعـ تسيير الصندكؽ: خطة التنفيذ كاإلجراءات الرامية إلى
 تحقيؽ قدر أكبر مف الكفاءة

EB 2012/107/R.53
1
 5(a) Legal Opinion on the Question concerning the draft 

corporate level evaluation on efficiency 

EB 2012/107/R.5 5(b)(i) تقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا الثالثة كالسبعيف 

EB 2012/107/R.6 5(b)(ii) تقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا الرابعة كالسبعيف 

EB 2012/107/R.7 + Add.1 5(c)   التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ التي جرل
 2011تقييميا في عاـ 

EB 2012/107/R.8 + Add.1 + Add.2 6 تقرير عف الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ 

                                                   
 الوثٌقة معروضة باللغة اإلنجلٌزٌة فقط 1
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EB 2012/107/R.9 7(a)  :برنامج الفرص االستراتيجية القطرية:غانا 

EB 2012/107/R.10 7(b)  :االستراتيجية القطرية المستندة إلى برنامج الفرص وىندوراس
 النتائج

EB 2012/107/R.11 7(c)  :برنامج الفرص االستراتيجية القطرية:نيكاراغوا 

EB 2012/107/R.12 7(d)  :برنامج الفرص االستراتيجية القطرية:النيجر 

EB 2012/107/R.13 8 المكارد المتاحة لعقد االلتزامات 

EB 2012/107/R.14 + Sup.1
2
 9(a)(i)  مشركع دعـ التركيج لخدمات التمكيؿ الريفي جميورية بنن

 المكّيفة

EB 2012/107/R.15 9(a)(ii) مشركع اإلدارة التشاركية لممكارد الطبيعية كالتنمية بوركينا فاسو :
الريفية في المناطؽ الشمالية كالشمالية الكسطى كالشرقية 

 تامبا(-)مشركع نير

EB 2012/107/R.16
3
 + Add.1 9(a)(iii)  :مذكرة رئيس الصندكؽ: برنامج التمكيؿ الريفي الصغرم مالي

 قرض كمنحة تكميميتاف –

EB 2012/107/R.17 9(b)  :مذكرة رئيس الصندكؽ: برنامج دعـ أقطاب مدغشقر
قرض  -المشركعات الريفية الصغرل كاالقتصادات اإلقميمية 

 تكميمي

EB 2012/107/R.18 9(c)(i)  :مشركع التنمية المجتمعية في المنطقة الكسطىأفغانستان 

EB 2012/107/R.19 + Add.1 + Sup.1
4
 9(c)(ii)  :مشركع التحسيف الزراعي كالريفي  في يكنافالصين 

EB 2012/107/R.49 9(d)  مذكرة رئيس الصندكؽ: برنامج التنمية جميورية غواتيماال
المدة المحددة لمتكقيع  تمديد -الريفية المستدامة في الكيتشي 

 عمى اتفاقية القرض

EB 2012/107/R.22 9(e)(i)  مذكرة رئيس الصندكؽ: برنامج إدارة المكارد غزة والضفة الغربية
 منحة تكميمية –الطبيعية القائمة عمى المشاركة 

EB 2012/107/R.25 9(e)(ii)  :مشركع إعادة إنعاش مستجمع نير مكراتتركيا 

                                                   
 الوثٌقة معروضة باللغة الفرنسٌة فقط 2
 تم سحب الوثٌقة من جدول األعمال 3
 الوثٌقة معروضة باللغة اإلنجلٌزٌة فقط 4
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EB 2012/107/R.26 10 منحة بمكجب نافذة منح القطاع الخاص مقدمة إلى 
 Making Cents International 

EB 2012/107/R.50 11  تعديبلت مقترحة بشأف منح مقترح تقديميا بمكجب نافذة المنح
العالمية/اإلقميمية إلى مراكز دكلية تساندىا الجماعة االستشارية 

 لمبحكث الزراعية الدكلية

EB 2012/107/R.27 12  تقرير مرحمي عف حساب أمانة المرفؽ اإلسباني لمتمكيؿ
 المشترؾ ألغراض األمف الغذائي

EB 2012/107/R.29 13  2015-2012أنشطة المشركعات المزمعة 

EB 2012/107/R.30 14(a)   تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عف اجتماعيا الرابعة
 كالعشريف بعد المائة

EB 2012/107/R.31 + Corr.1 14(b)  مراجعة سياسات اإلقراض كمعاييره 

EB 2012/107/R.32 + Add.1 + Add.2 + 

Add.3 + Add.4 

14(c) بياف سياسة االستثمار في الصندكؽ 

EB 2012/107/R.33 14(d)  2013خطة عمؿ مكتب المراجعة كاإلشراؼ في الصندكؽ لعاـ 

EB 2012/107/R.34 14(e)   عادة جدكلة الديكفسؤاؿ  يتعمؽ بكضعية الدائف المفضؿ كا 

EB 2012/107/R.35 14(f)(i) تقرير عف كضع مساىمات التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ 

EB 2012/107/R.36 14(f)(ii)  تقرير عف كضع المساىمات في التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ 

EB 2012/107/R.37 14(f)(iii)   تقرير عف حافظة استثمارات الصندكؽ في الفصؿ الثالث مف
2012 

EB 2012/107/R.38 15   تقرير عف استضافة الصندكؽ لآللية العالمية التفاقية األمـ
المتحدة لمكافحة التصحر في البمداف التي تعاني مف الجفاؼ 

 الشديد ك/أك التصحر، كخاصة في أفريقيا

EB 2012/107/R.39 16(a)   الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعييف رئيس
 الصندكؽ

EB 2012/107/R.40 16(b)  جدكؿ األعماؿ المؤقت المعدؿ لمدكرة السادسة كالثبلثيف لمجمس
 المحافظيف
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EB 2012/107/R.41 17(a) تحديث عف تنفيذ التغيير كاإلصبلح: التنفيذ 

EB 2012/107/R.42 17(b)  المرحمي عف اإلنفاؽ الخاص بتفعيؿ اإلصبلحالتقرير 

EB 2012/107/R.43 18(a) 2014المكاعيد المقترحة لدكرات المجمس التنفيذم لمعاـ 

EB 2012/107/R.44 18(b)  إجراءات التفاكض كالتكقيع كالمكافقة عمى االتفاقيات كالكثائؽ
 القانكنية المشابية

EB 2012/107/R.45 18(c)(i)  غير أصمية مقدـ مف تكفالكطمب عضكية 

EB 2012/107/R.46 18(c)(ii) طمب عضكية غير أصمية مقدـ مف فانتك 

EB 2012/107/R.47 18(d)  التفكيض بتكقيع اتفاقية مع مجمس إدارة صندكؽ التكيؼ لصالح
مشركع "الزراعة الذكية مناخيا: تعزيز قدرة المجتمعات الريفية 

 عمى التكيؼ في لبناف.

EB 2012/107/R.48 18(e)  انتخاب ممثميف لمجمس المحافظيف في لجنة المعاشات التقاعدية
 لمكظفي الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية

EB 2012/107/R.51 18(f)(i) محاضر جمسات الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذم 

EB 2012/107/R.52
5
 18(f)(ii)   الدكرة السادسة بعد المائة تعديبلت عمى محاضر جمسات

لممجمس التنفيذم )الدكرة المغمقة الخاصة باستضافة اآللية 
 العالمية(

EB 2012/107/INF.1  ترتيبات الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس التنفيذم 

EB 2012/107/INF.2   تقرير عف كضع المتأخرات مف مدفكعات سداد أصكؿ القركض
 كفكائدىا كرسـك خدمتيا

EB 2012/107/INF.3   مسكدة برنامج أحداث الدكرة السادسة كالثبلثيف لمجمس
 المحافظيف

EB 2012/107/INF.4   مذكرة تفاىـ بشأف إرساء شراكة استراتيجية بيف االتحاد األكركبي
 كالصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية

EB 2012/107/INF.5   التكقؼ عف إرساؿ الرسائؿ بالفاكس لممجمس التنفيذم كىيئاتو

                                                   
 وثٌقة سرٌة 5
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 الفرعية

EB 2012/107/INF.6   اتفاقية الشراكة بيف الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية كالككالة
 الفرنسية لمتنمية

EB 2012/107/INF.7  منيجيات تقييمات األثر لمتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ 

EB 2012/107/INF.8  مبادرة الصندكؽ لتعميـ االبتكار 

EB 2012/107/INF.9
6
قائمة بالكثائؽ المعركضة عمى الدكرة السابعة بعد المائة   

 لممجمس التنفيذم

EB 2012/107/INF.10   المنح كالمشركعات كالبرامج المكافؽ عمييا بمكجب إجراء
 انقضاء المدة

 
 

                                                   
 الوثٌقة معروضة باللغة اإلنجلٌزٌة فقط 6
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  األعمال جدول
 

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

عمى طمب  كمف بيف ىذه التدابير اقتراح بأف ال تُناقش البنكد المعركضة لعمـ المجمس خبلؿ دكرة مف دكراتو إاّل بناء
عمى أف ُيرَسؿ ىذا الطمب كتابةن إلى سكرتير الصندكؽ قبؿ ثبلثة أسابيع  محدد مف اإلدارة أك أحد أعضاء المجمس،

 ؾ الدكرة.مف انعقاد تم

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

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

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

 ]لمموافقة[

 ]لمعمم[

 ]لالستعراض[

 ]لمتأكيد[

  مف النظاـ الداخمي لممجمس التنفيذم المتعمقة بتكزيع الكثائؽ: 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 
ضاء، أف تقدـ بعد ذلؾ معمكمات تتعمؽ بالمسائؿ التي ال تقتضي إال أنو يجكز، عند االقت بشأنيا إجراء تقتضيو.

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

 [لمموافقة]اعتماد جدكؿ األعماؿ  -2

، كبرنامج 2013كالرأسمالية لمصندكؽ لعاـ  العادية برنامج عمؿ الصندكؽ المستند إلى النتائج، كالميزانيتاف -3
كخطتو اإلشارية لمفترة  2013عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ المستند إلى النتائج كميزانيتو لعاـ 

كالتقريراف المرحمياف عف مبادرة تخفيؼ ديكف البمداف الفقيرة المثقمة بالديكف كتنفيذ نظاـ  2014-2015
 [لمموافقة]تخصيص المكارد عمى أساس األداء 

 []لمموافقةقدر أكبر مف الكفاءة تحقيؽ إلى كاإلجراءات الرامية ير الصندكؽ: خطة التنفيذ يدعـ تس -4

 التقييـ  -5

 نتائج مختارة  –الكفاءة تقييـ عمى مستكل المؤسسة عف  (أ )

 ]لالستعراض[تقارير رئيس لجنة التقييـ  (ب )

 تقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا الثالثة كالسبعيف (2)
 تقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا الرابعة كالسبعيف  (3)

 ]لالستعراض[التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ  (ج )
 ]لالستعراض[تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ  -6

 ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية  -7

 غانا (أ )

 ىندكراس (ب )
 نيكاراغكا (ج )
 النيجر (د )
 ]لمموافقة[المكارد المتاحة لعقد االلتزامات  -8

 ]لمموافقة[اقتراحات المشركعات/البرامج المعركضة عمى المجمس التنفيذم لمنظر فييا  -9

 أفريقيا الغربية كالكسطى (أ )

 فةخدمات التمكيؿ الريفي المكيّ ل التركيجدعـ مشركع بنف:  (4)
التشاركية لممكارد الطبيعية كالتنمية الريفية في المناطؽ الشمالية مشركع اإلدارة بكركينا فاسك:  (2)

 تامبا(-)مشركع نير كالشمالية الكسطى كالشرقية
 الشرقية كالجنكبية أفريقيا (ب )

برنامج دعـ أقطاب المشركعات الريفية الصغرل كاالقتصادات اإلقميمية : مذكرة رئيس الصندكؽ: مدغشقر
 قرض تكميمي -

 آسيا كالمحيط اليادم (ج )
 المجتمعً للزراعة والثروة الحٌوانٌةمشروع ال; أفغانستان (4)
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 الرٌفً فً ٌونان ومشروع التحسٌن الزراعً ; الصٌن (2)

 أمريكا البلتينية كالكاريبي (د )
تمديد المدة  -الصندكؽ: برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي مذكرة رئيس : جميكرية غكاتيماال

 المحددة لمتكقيع عمى اتفاقية التمكيؿ
 األدنى كشماؿ أفريقيا الشرؽ (ق )

 –برنامج إدارة الموارد الطبٌعٌة القائمة على المشاركة ; مذكرة رئٌس الصندوق; الغربٌة والضفةغزة  (4)

 منحة تكمٌلٌة

 مستجمع نهر مورات حٌاءإعادة إ مشروع; تركٌا (2)

مف أجؿ برنامج  Making Cents Internationalمنحة بمكجب نافذة منح القطاع الخاص مقدمة إلى  -10
كشماؿ األدنى تكسيع نطاؽ تدخبلت الصندكؽ الرامية إلى خمؽ فرص عمؿ لشباب الريؼ في إقميـ الشرؽ 

 ]لمموافقة[أفريقيا 

بشأف منح مقترح تقديميا بمكجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مراكز دكلية تساندىا تعديبلت مقترحة  -11
 ]لمموافقة[الجماعة االستشارية لمبحكث الزراعية الدكلية 

 [لمعمم]عف حساب أمانة المرفؽ اإلسباني لمتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائي مرحمي تقرير  -12

 ]لمعمم[أنشطة المشركعات المزمعة  -13

 المسائؿ المالية -14

  ]لالستعراض[تقرير لجنة مراجعة الحسابات عف اجتماعيا الخامس كالعشريف بعد المائة  (أ )

 ]لمموافقة[استعراض سياسات اإلقراض كمعاييره  (ب )
 [لمموافقة]بياف سياسة االستثمار في الصندكؽ  (ج )
 [لمتأكيد] 2013المراجعة كاإلشراؼ في الصندكؽ لعاـ  مكتبخطة عمؿ  (د )
عادة جدكلة الديكف  الدائفكضعية سؤاؿ يتعمؽ ب (ق )  [ستعراضلال]المفضؿ كا 
 [لمعمم]تقارير مرحمية  (ك )

 عن وضع مساهمات التجدٌد الثامن لموارد الصندوق تقرٌر (4)

 تقرٌر عن وضع مساهمات التجدٌد التاسع لموارد الصندوق (2)

  2012من عام لفصل الثالث لتقرٌر عن حافظة استثمارات الصندوق  (3)

 ]لمموافقة[اآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر الترتيبات الخاصة باستضافة  -15

 ]لمموافقة[الدكرة السادسة كالثبلثكف لمجمس المحافظيف  -16

 الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعييف رئيس الصندكؽ (أ )
 جدكؿ األعماؿ المؤقت المعدؿ لمدكرة السادسة كالثبلثيف لمجمس المحافظيف  (ب )

 ]لمعمم[التغيير كاإلصبلح  -17

 التنفيذ: تحديث عف التغيير كاإلصبلح (أ )
 عف اإلنفاؽ الخاص بتفعيؿ اإلصبلح مؤقت تقرير  (ب )
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 مسائؿ أخرل -18

 [لمموافقة] 2014لعاـ المكاعيد المقترحة لدكرات المجمس التنفيذم  (أ )
 [لالستعراض]ة شابيالتفاكض كالتكقيع كالمكافقة عمى االتفاقيات كالكثائؽ القانكنية المإجراءات  (ب )
 ]لمموافقة[طمبات عضكية غي أصمية  (ج )

 تكفالك (1)

 جميكرية فانكاتك (2)

تعزيز قدرة : الزراعة الذكية مناخيا"التفكيض بتكقيع اتفاقية مع مجمس صندكؽ التكيؼ بشأف مشركع  (د )
 [لمموافقة]" في لبنافالمجتمعات الريفية عمى التكيؼ 

انتخاب ممثميف لمجمس المحافظيف في لجنة المعاشات التقاعدية لمكظفي الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية  (ق )
 [لمموافقة]

 ]لمموافقة[ لممجمس التنفيذم السادسة بعد المائة  محاضر جمسات الدكرة (ك )
 لممجمس التنفيذم السادسة بعد المائة تعديبلت عمى محاضر جمسات الدكرة (1)
لممجمس التنفيذم )الجمسة المغمقة عف اآللية  السادسة بعد المائة  تعديبلت عمى محاضر جمسات الدكرة (3)

 العالمية(


