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 محاضر جمسات الدورة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذي

 مقدمة -أوالً 
. كترد قائمة بالمشاركيف 3102أبريؿ/نيساف  00-01عقدت الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذم يكمي  -1

 يذه المحاضر.بفي الدكرة في الممحؽ األكؿ 

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

 من جدول األعمال( 1)البند  افتتاح الدورة –ثانيا 
ا إلى أنيا الدكرة األكلى لممجمس افتتح الرئيس كانايك نكانزم الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذم، مشير  -3

كشكر رئيس الصندكؽ جميع الدكؿ األعضاء في الصندكؽ عمى  .التنفيذم التي تعقد في فترة رئاستو الثانية
إعادة تعيينو باإلجماع. كرحب بغينيا االستكائية، كسكيسرا، كتركيا في المجمس، كما ىنأ ممثمي سكيسرا، 

مؤخرا. كعقب مكافقة المجمس، رحب بممثؿ أستراليا كمراقب لمدكرة  كتركيا، كالصيف، الذيف تـ اعتمادىـ
كمتتبع لمداكالتيا مف قاعة اإلصغاء، كما رحب أيضا بالمشاركيف اآلخريف ألكؿ مرة في المجمس التنفيذم 

 لمصندكؽ. 

سادة مستذكرا مجمس محافظي الصندكؽ، أشار رئيس الصندكؽ إلى نجاح المائدة المستديرة رفيعة المستكل لم -4
المناقشات التي دارت في المائدة المستديرة عمى أىمية تكسيع تأكيد كجو الخصكص  عمىالمحافظيف، مذكرا 

النطاؽ كضماف أف يبقى المزارعكف أصحاب الحيازات الصغيرة في مركز االستراتيجيات االستثمارية الجديدة 
الشراكات مع القطاع الخاص، مكضكعا ىاما. كأكد لمزراعة كالتنمية الريفية. كذلؾ كانت الشراكات، بما فييا 

 المحافظكف عمى دكر الصندكؽ في إطالؽ العناف لمتمكيؿ دعما لالستثمار في التنمية الزراعية.

ككتحديث مقدـ لممجمس حكؿ أنشطة الصندكؽ عمى الساحة الدكلية، سّمط رئيس الصندكؽ الضكء عمى  -5
أىمية المزارعيف أصحاب  2015اإلنمائي لما بعد عاـ جيكد الصندكؽ لضماف أف يعكس جدكؿ األعماؿ 

أشار رئيس الصندكؽ إلى أنشطة الصندكؽ بالتنسيؽ مع  ،الزراعية. كبيذا الصدد كالتنميةالحيازات الصغيرة 
برنامج األغذية العالمي، كمنظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة، مثؿ األحداث المخطط ليا بصكرة مكازية 

األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة، كالجمعية العامة لألمـ المتحدة، كأسبكع األغذية العالمي  لمؤتمر منظمة
في مكضكع زيادة التعاكف بيف الككاالت التي تتخذ مف ركما مقرا ليا، ذكر رئيس كبالتكسع . 2013لعاـ 

نة المعنية باألمف الصندكؽ األنشطة كالمبادرات المنسقة ذات الصمة بفريؽ العمؿ رفيع المستكل، كالمج
كسبك  الغذائي  .2015العالمي، كالسنة الدكلية لمزراعة األسرية، كا 

كعرض رئيس الصندكؽ عمى المجمس التنفيذم تحديثا عف التعيينات لمناصب اإلدارة العميا في الصندكؽ،  -6
كفي  نائب رئيس الصندكؽ، كسكرتير الصندكؽ. كبالتطمع قدما، استذكر أيضا أنو، منصبيبما في ذلؾ 

أثناء التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ، أكصت ىيئة المشاكرات بعممية اختيار مفتكحة لرئيٍس ىيئة المشاكرات 
الخاصة بالتجديد العاشر لمكارد الصندكؽ. كحيث أف ىذا المكضكع سينخرط فيو المجمس بصكرة كثيقة، فقد 
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األعضاء لتشاطر كجيات نظرىـ حكؿ ىذه قاؿ الرئيس إننا نتطمع قدما لتعاكف مثمر، كدعا ممثمي الدكؿ 
 .المسألة

سيشيد الذكرل العاشرة لتأسيس مكتب  2013كفي الختاـ، أعمـ رئيس الصندكؽ المجمس التنفيذم بأف العاـ  -7
 التقييـ المستقؿ في الصندكؽ، ممتدحا دكر المكتب في التركيج لمشفافية كالتعمـ في المنظمة.

رئيس لجنة  بدعكةرة رفيعة المستكل لمسادة المحافظيف، طمب ممثؿ نيجيريا المائدة المستدي مناقشةكباستذكار  -8
األمف الغذائي العالمي لحضكر األحداث المستقبمية رفيعة المستكل مع محافظي الصندكؽ. كتـ االتفاؽ عمى 

 مناقشة ىذا االقتراح مع المنسقيف كاألصدقاء.

  القرارات التي اتخذها المجمس التنفيذي – ثالثا
 جدول األعمال( من 2اعتماد جدول األعمال )البند  –ألف 

، التي EB 2013/108/R.1/Rev.1جدكؿ األعماؿ عمى النحك المقترح في الكثيقة  التنفيذماعتمد المجمس  -9
أدخمت عمييا تنقيحات إضافية لتعبر عف التعديالت التي كافؽ عمييا المجمس )ستنقح كتصدر باعتبارىا 

ك ػػػػى النحػػػػدكرة عمػػػػؿ الػػػػج عمػػػػان ببرنامػػس عممػػ(. كما أحاط المجمEB 2013/108/R.1/Rev.2الكثيقػػػػػة 
ة ػػػػػػالكثيقالتػػػي ستنقػػػػح كتصػػػدر باعتبارىػػػػػا )  EB 2013/108/R.1/Rev.1/Add.1ة ػػػػي الكثيقػػػف فػيػػػالمب

EB 2013/108/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1 .) 

 التعديالت ما يمي: كشممت -11

 البنكد التالية:  إضافة -11

 مسائؿ مالية؛ ،مف جدكؿ األعماؿ 7تحديث عف حافظة استثمارات الصندكؽ  تحت البند  (أ )

تحديث حكؿ آخر التطكرات المتعمقة باستضافة اآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة  (ب )
 أخرل.، مسائؿ 9في اجتماع مغمؽ تحت البند يعقد التصحر، 

 ما يمي:  شطب -12

بناء عمى طمب مف لجنة  .استعراض كضع إطار القدرة عمى تحمؿ الديكف كالتبعات المالية لممنح (أ )
مراجعة الحسابات، سيتـ تأجيؿ ىذا البند إلى الكقت الذم تتاح فيو لمجنة استكماؿ مداكالتيا ذات 

 الصمة؛

لجنة مراجعة الحسابات، سيتـ بناء عمى طمب مف  .تحديث عف إعداد الصندكؽ إلطار لممساءلة (ب )
في  لمتداكؿ بشأنياتأجيؿ ىذا البند إلى دكرة سبتمبر/أيمكؿ لممجمس التنفيذم بيدؼ السماح لمجنة 

 اجتماعيا القادـ المقرر في يكنيك/حزيراف.

كفيما يتعمؽ بمذكرة التفاىـ بيف المصرؼ اآلسيكم لمتنمية كالصندكؽ، كبناء عمى طمب مف ممثؿ السكيد،  -13
مف النظاـ الداخمي لممجمس  23، كفقا لممادة عمى المصادقة عمى ىذا البند بالمراسمة المجمسكافؽ 

. كذلؾ فقد تـ االتفاؽ (2013مايك/أيار  22)التصكيت بالمراسمة( في مكعد أقصاه ستة أسابيع )أم بحمكؿ 
 عمى أف يتـ تقديـ عرض قصير لممجمس بيدؼ إثارة أم قضايا ىامة. 
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 من جدول األعمال( 3التقييم )البند  - باء
 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السادسة والسبعين  (أ )

، استعرض المجمس التنفيذم تقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا EB 2013/108/R.2 ةػػػػكباالنتقاؿ إلى الكثيق -14
 كأحاط عمما بالمعمكمات الكاردة في التقرير. ،كالسبعيف السادسة

مف النظاـ  1-11لكسمبرغ لف تككف عضكا في لجنة التقييـ بعد اآلف، كبما يتماشى مع المادة  بأفعمـ كمع ال -15
 مكاف لكسمبرغ في المجنة. لتحؿ، كافؽ المجمس عمى تعييف الياباف التنفيذممجمس مالداخمي ل

 لالحتفاالتكردا عمى تساؤؿ، أكضح مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ بأف الكتيب الذم سيصدر تخميدا  -16
بالذكرل العاشرة إلنشاء مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ ىك بمثابة اعتراؼ بالدكر الياـ الذم لعبو مكتب 

و بـ ألغراض تحسيف األداء. كالمقصكد التقييـ المستقؿ في الصندكؽ في التركيج لممساءلة كالشفافية كالتعم
الشركاء الداخميكف كالخارجيكف معا. كقد تـ إصدار ىذا الكتيب كنشره داخميا، ككانت مساىماتو عمى  ـى

أساس طكعي، كسيتـ اإلفصاح عف تفاصيؿ أخرل حكؿ الميزانية التي رصدت لممراجع المغكم التقني 
 الخارجي.

 المؤسسية في الصندوق وكفاءة العمميات الممولة من الصندوق  تقييم عمى مستوى المنظمة لمكفاءة  (ب )

المجمس التنفيذم التقييـ عمى مستكل المنظمة لمكفاءة المؤسسية في الصندكؽ ككفاءة العمميات  استعرض -17
، بما في ذلؾ تقرير كبير المستشاريف المستقميف مع استجابة إدارة الصندكؽ عميو الصندكؽالممكلة مف 
، كأحاط عمما بالمكجز الذم (EB 2013/108/R.3/Rev.1/Add.2ك  EB 2013/108/R.3/Rev.1)الكثيقتاف 

 كفره رئيس لجنة التقييـ حكؿ مداكالت المجنة عف ىذا البند.

رحب المجمس بإعداد ىذا التقييـ الذم يعتبر فتحا في ىذا المجاؿ، كالذم تميز بجكدة عالية، كعمى االتفاؽ  -18
دارة   الصندكؽ عمى تكصيات التقييـ.الكاسع بيف المكتب كا 

يذا التقييـ الممتاز، كعمى مكتب التقييـ إلجراء مثؿ ىذا بكفي معرض ثنائو عمى رئيس الصندكؽ لمبادرتو  -19
كمكجو لسعي الصندكؽ  المؤسسةأىمية التقييـ عمى مستكل  عمى التقييـ الممتاز، أكد ممثمك الدكؿ األعضاء

الممارسات التي يمكف أف تحتذم بيا المؤسسات  أفضؿالمستمر لمكصكؿ إلى كفاءة أعمى، ككمثاؿ عمى 
 األخرل.

 المناقشاتمع األخذ بالعمـ ك  ،كفيما يتعمؽ بالمنيجية المطبقة عمى ىذا التقييـ، كالمخاكؼ التي أثارتيا اإلدارة -21
دائرة إدارة البرامج في الصندكؽ حكؿ مظاىر مختارة مف منيجية التقييـ مكتب التقييـ المستقؿ ك  بيفالجارية 

بصكرة عامة، أكد بعض ممثمي الدكؿ األعضاء عمى الحاجة إلى التفكير بمنيجية التقييـ المستخدمة 
مر مجمكعة المشركعات كالقدرة عمى عكالطريقة التي طبقت بيا عمى تقييمات الصندكؽ، بما في ذلؾ 

الذم تـ تبنيو. كبيذا الصدد أكضح مكتب  اتنتاجات مف المشركعات األقدـ، كسمـ التصنيفاستخالص االست
أيضا  يستنيرالتقييـ المستقؿ بأف اليدؼ تمخص في تطكير فيـ مشترؾ بالتشاكر مع إدارة الصندكؽ 

صدار نسخة ثانية مف دليؿ التقييـ في عاـ ب  .2014منظكرات كأكلكيات لجنة التقييـ، كا 

 الكاردة في التقرير، سمط المجمس الضكء عمى عدد مف القضايا: التكصياتإلى  تكبااللتفا -21
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 :أكد ممثمك الدكؿ األعضاء عمى أىمية نيج شمكلي في ىذا الصدد، مع النظر في  الحضور القطري
قضايا مثؿ التفكيض بالصالحيات، كتدكير المكظفيف، كتحفيز المكظفيف، كتنمية الميارات كالبنى 

نكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات، كضماف القدرة عمى االنخراط في حكار السياسات، األساسية لتك
، عالكة عمى مضاميف التكاليؼ ذات الصمة. كأشارت اإلدارة إلى أنيا المؤسسيةكبناء القدرات 

 ستعرض عمى المجمس التنفيذم في دكرة الحقة كثيقة تتضمف تحديثا عف الحضكر القطرم.

 سمط أعضاء المجمس الضكء عمى أىمية تعزيز االنتقائية، مشيريف إلى الحاجة إلى  :االنتقائية
تحقيؽ التكازف الحرج بيف انتقائية البمداف كاالنتقائية المكاضيعية، مع اإلبقاء عمى ميمة الصندكؽ 
المتمثمة في خدمة جميع الدكؿ األعضاء المقترضة. كبيذا الصدد، الحظت إدارة الصندكؽ أف 

زاع متأصؿ بيف االنتقائية األكبر لمبمداف كميمة الصندكؽ المتمثمة في خدمة جميع البمداف ىنالؾ ن
 األعضاء.

 ساد اتفاؽ عريض عمى التكصيات الخاصة بتكسيع نطاؽ النيج  :توسيع النطاق والنهج االبتكارية
ىذا النيج في  االبتكارية بيدؼ تعزيز انتشار كأثر الصندكؽ. كأشارت اإلدارة إلى أنيا قد تبنت مثؿ

 جميع برامجيا الجديدة لمفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج.

 تـ التأكيد عمى مكضكع االستدامة في التقرير. كأشار ممثمك الدكؿ  :االستدامة والدول الهشة
ية المؤسساألعضاء إلى أف المكضكع يستأىؿ المزيد مف اىتماميـ، كخاصة فيما يتعمؽ ببناء القدرات 

في البمداف األعضاء، كعمى كجو الخصكص الدكؿ اليشة منيا. كأشارت اإلدارة إلى نيتيا العكدة إلى 
المجمس مع اقتراح إليجاد حساب أمانة متعددة الجيات المانحة لتكجيو المكارد إلى ىذه األنشطة، 

قنية. كأشار مكتب كلالنخراط مع منظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة لالستفادة مف خبراتيا الت
التقييـ المستقؿ إلى أنو، كبمكافقة مف المجمس، سيجرم تقييما عمى المستكل المؤسسي النخراط 

 .2014الصندكؽ مع الدكؿ اليشة في عاـ 

  :صالح الموارد البشرية مع االعتراؼ بأىمية تبسيط عمميات األعماؿ تبسيط عمميات األعمال وا 
الكثير مف ىذا  بتحقيؽالمكارد البشرية، اعترؼ المجمس  بإصالح كتنفيذ التكصيات ذات الصمة

تعزيز فعالية المشركعات. كذلؾ أشارت إدارة الصندكؽ بالعمؿ بالفعؿ، كدعا إلى المزيد مف االىتماـ 
أيضا إلى الحاجة إلى مستكيات أعمى مف االستثمارات في تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات لتحقيؽ 

 ىذا اليدؼ.

 أشارت إدارة الصندكؽ إلى أف العديد مف التكصيات لف تككف حيادية مف  لميزانية:اآلثار عمى ا
ناحية التكاليؼ، سكاء فيما يتعمؽ بمكارد الميزانية أك المكارد البشرية. كلككنيا كذلؾ، فقد اعترؼ 

كعممية المفاضالت التي ينطكم عمييا تنفيذ  ممثمك الدكؿ األعضاء بالحاجة إلى كضع األكلكيات.
بعض التكصيات. كأشار بعض الممثميف أيضا إلى أف الدكؿ األعضاء في الصندكؽ يمكف أف تككف 
متعاطفة مع تبعات التكاليؼ كما يترافؽ معيا مف حاجة إلى المزيد مف المكارد. كبالنسبة ليذه 

راسة مالئمة، ككضع تكاليؼ ىذه التكصيات، القضية، أكدت اإلدارة عمى إصرارىا عمى القياـ بد
لمتأكد مف التكاليؼ ذات الصمة بيا، كالكفكرات الممكف تحقيقيا، مع األخذ بعيف االعتبار الكفاءات، 

ألثر. كبالنسبة لمنقطة األخيرة، حددت اإلدارة أيضا بعض كفكرات اسكاء عمى مستكل المخرجات أك 
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جا بة عمى سؤاؿ فيما يتعمؽ باستخداـ الميزانية المستندة إلى النتائج الكفاءة التي تـ تحقيقيا بالفعؿ. كا 
 ،في الصندكؽ، سمط الضكء عمى أىمية تحسيف قاعدة البيانات لربط األنشطة بالمخرجات كالنتائج

كلمتحكؿ نحك عممية كضع ميزانية تستند بصكرة أكبر إلى األجؿ المتكسط بيدؼ جعؿ الميزنة 
 مغزل بالفعؿ.المستندة إلى النتائج ذات 

 كانت ىناؾ مناقشة مستفيضة لمتكصيات ذات الصمة بالتسيير، كالتي تعتـز لجنة التقييـ التسيير :
. كمف بيف 2013استعراضيا كرفع تقرير بشأنيا إلى المجمس في دكرتو التي ستعقد في سبتمبر/أيمكؿ 

 تالية:اآلراء المختمفة التي تـ التعبير عنيا ، مف بيف جممة أمكر، اآلراء ال

 ، كالذم يمكف األخذ بو مع المنسقيف كاألصدقاءتكاتر عقد اجتماعات مجمس المحافظيف –
 لمجمس التنفيذم بسمطة المكافقة عمى الميزانية اإلدارية لمصندكؽ؛اتفكيض  –
 ىيكمية القكائـ؛ –
تطكير مدكنة السمكؾ لممجمس التنفيذم )تـ االتفاؽ عمى النظر في ىذه القضية التي كانت  –

لندكة دراسية غير رسمية عقدىا المجمس التنفيذم في الماضي مع المنسقيف  مكضكعا
 كاألصدقاء بيدؼ الرجكع في ىذا المكضكع إلى المجمس التنفيذم(؛

 تفكيض رئيس الصندكؽ بصالحية المكافقة عمى المشركعات كالبرامج؛ –
 عدد ممثمي الدكؿ األعضاء الذيف تتاح ليـ الفرصة لحضكر اجتماعات المجمس؛ –
 تدكير عضكية الييئات الرئاسية في الصندكؽ. –

أف يستمر مجمس المحافظيف في االنعقاد عمى أساس كبالنسبة إلييـ، عمى كقد سّمط األعضاء الضكء  -22
عدـ مكافقة  أف تعكس محاضر دكرة المجمس التنفيذمممثمة جميكرية فنزكيال البكليفارية  كطمبت .سنكم

أف يقتصر إشراؼ الييئات الرئاسية في الصندكؽ عمى القضايا االستراتيجية فقط، كما تـ بالدىا عمى 
. كعبرت عف في الصندكؽعمى مستكل المنظمة لمكفاءة المؤسسية  التقييـ مف 6التكصية اقتراحو تحت 

 البكليفارية فقد قالت بأف جميكرية فنزكيال ،دعميا الستجابة اإلدارة لمتقييـ في ىذا الصدد. إضافة إلى ذلؾ
، ألف المكافقة عمى المكافقة عمى جميع القركض كالمنحبرئيس الصندكؽ ال تكافؽ عمى االقتراح بتفكيض 

المكارد المخصصة لممشركعات ىي مف أىـ المياـ المنكطة بالمجمس التنفيذم. كترددت أصداء مثؿ ىذه 
 المخاكؼ أيضا مف قبؿ أعضاء آخريف في المجمس.

يمكف كضع خطة بحيث  ،كاسعة التنكع بطبيعتيا ةالمؤسسعمى مستكل لكاردة في التقييـ تعتبر التكصيات ا -23
المجمس التنفيذم ك/أك الييئات الرئاسية األخرل  نظر، بينما يتطمب البعض اآلخر عمى الفكرمنيا  لبعض

ت التقييـ الخاصة بتجديد مكارد الصندكؽ. كقد تـ االتفاؽ عمى أف يتـ إدراج تكصيا المشاكراتمثؿ ىيئة 
مع االلتزامات المعقكدة بمكجب التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ في جدكؿ أعماؿ  ةالمؤسسعمى مستكل 

كسكؼ تعرض اإلصالح كالتغير في الصندكؽ، كما تـ االتفاؽ عميو أثناء مشاكرات التجديد التاسع لممكارد. 
عمؿ الخطة نسخة محدثة عف  التكصيات بأسمكب قابؿ لمقياس كمحدد بإطار زمني، كذلؾ سيتـ عرض

تعرض كسالخاصة بتعزيز كفاءة الصندكؽ، بما فييا التكصيات الكاردة في التقييـ عمى مستكل المؤسسة. 
بعد عرضيا عمى لجنة التقييـ. كستتـ اإلشارة بكضكح  ،2013 في دكرة سبتمبر/أيمكؿعمى المجمس التنفيذم 
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كذلؾ بيدؼ تيسير رصدىا. كأعرب الممثمكف عف تطمعيـ إلى التكصيات المنبثقة عف التقييـ المؤسسي 
لمحصكؿ عمى تعميقات مكتكبة لمكتب التقييـ المستقؿ عمى خطة العمؿ ىذه، كحكؿ قضية أخرل ذات صمة 
بالمتابعة، أعممت إدارة الصندكؽ المجمس بأف مخرجات ىذه التكصيات سيتـ اإلبالغ عنيا أساسا مف خالؿ 

التقييـ كتدابير اإلدارة،  اتلمصندكؽ كتقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصي تقرير الفعالية اإلنمائية
 كاستعراض منتصؼ الفترة لمتجديد التاسع لممكارد.

 )جمسة مغمقة(تعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق. (ج )

كاتفؽ عمى  ،نظر المجمس التنفيذم في جمسة مغمقة في تعييف مدير مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ -24
إنشاء مجمكعة عمؿ خاصة، كما كافؽ أيضا عمى اختصاصات مجمكعة العمؿ ىذه كما ىي كاردة في 

 .EB 2013/108/C.R.P.1/Rev.3الكثيقة 

مف النظاـ الداخمي لممجمس التنفيذم، عّيف رئيس الصندكؽ األعضاء التالييف في  1-11 بالمادةكعمالن  -25
 مكافقة المجمس:بمجمكعة العمؿ 

 القائمة ألؼ: ىكلندا؛عف  (أ )

 عف القائمة باء: قطر؛ (ب )

 عف القائمة جيـ: الصيف. (ج )

، كبير متشارم الرئيس، سيمثؿ إدارة الصندكؽ في Henock Kifleكقد أشار رئيس الصندكؽ أيضا إلى أف السيد 
 مستشاران ليا في شؤكف المكارد البشرية. Michael Gehringerىذه المجمكعة في حيف سيككف السيد 

مجمكعة العمؿ تكصياتيا الستكماؿ عممية اختيار كتعييف مدير مكتب التقييـ المستقؿ في  تعرضكسكؼ  -26
مايك/أيار  31الصندكؽ، كتكصياتيا بشأف تنقيح سياسة التقييـ في الصندكؽ عمى المجمس التنفيذم بحمكؿ 

 لممكافقة عمييا بالمراسمة. 2013

من جدول  4أوغندا: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وتقييم البرنامج القطري )البند  - جيم
 )جيم( من جدول األعمال( 3األعمال والبند 

استعرض المجمس التنفيذم باىتماـ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ألكغندا )الكثيقة  -27
 EB 2013/108/R.6).  الكفاءة المؤسسية تقرير في بو تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ أكصت كماك 

التغذية الراجعة  يـ كحمقةيمف التق كبيدؼ تحسيف التعمـ ،(EB 2012/107/R.8/Add.1لمصندكؽ )الكثيقة 
الصندكؽ، فقد تـ النظر في تقييـ البرنامج القطرم ألكغندا تحت ىذا البند أيضا )الكثيقة  ضمف

EB 2013/108/R.4.)  

كمكتب التقييـ المستقؿ فيو عمى عرض تقييـ البرنامج القطرم  الصندكؽعمى إدارة  المجمسأثنى أعضاء  -28
كبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ألكغندا معا عمى المجمس التنفيذم، مسمطيف الضكء عمى أف ىذه 

متينا كتعطي أعضاء المجمس الممارسة ممارسة جيدة ال بد مف تكرارىا في المستقبؿ ألنيا تكفر استعراضا 
 الفرصة لمنظر في مدل إدماج دركس التقييـ كتكصياتو في االستراتيجية القطرية الجديدة. 
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مكتب التقييـ المستقؿ، أثنى المجمس التنفيذم عمى يجريو يتعمؽ بأكؿ تقييـ لمبرنامج القطرم في أكغندا  كفيما -29
لى حقيقة أف الشراكة بيف الحككمة كالصندكؽ تسيـ في مكتب التقييـ المستقؿ لجكدة ىذا التقييـ، كأشار إ

تقييـ كبركح سياسة التقييـ في الصندكؽ، كباإلضافة إلى عرض تقارير  .البالد فيالحد مف الفقر الريفي 
القطرية لكي ينظر المجمس فييا، اقترح ممثمك الدكؿ األعضاء في الصندكؽ ضركرة أف يعد مكتب البرامج 

ا مذكرة كتابية قصيرة حكؿ برامج الفرص االستراتيجية القطرية التي ستعرض عمى التقييـ المستقؿ أيض
الدركس كالتكصيات المستفادة مف إدارة الصندكؽ قد أخذت المجمس، كبخاصة لتقدير فيما لك كانت 

 ، عند إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد.حسب األصكؿالتقييمات المستقمة 

كف بأىمية العممية الشاممة لممشاكرات عمى المستكل القطرم خالؿ صياغة برنامج الفرص كاعترؼ الممثم -31
االستراتيجية القطرية، مما نجـ عنو كثيقة عالية الجكدة، تشعر حككمة أكغندا بالممكية الكاممة ليا. كتـ 

الستجابة لمالحظات التأكيد عمى ىذه النقطة األخيرة أيضا مف قبؿ ممثؿ أكغندا نفسو خالؿ المناقشات، كبا
أدلى بيا عدد مف ممثمي الدكؿ األعضاء عف إمكانية النظر في ندب مدير البرنامج القطرم، كما أكصى بو 
تقييـ البرنامج القطرم، أشارت اإلدارة إلى العدد المحدكد مف مدراء البرامج القطرية الذيف سيتـ ندبيـ، كما 

يتطمب كضع بعض األكلكيات القطرية. كذلؾ فقد تـ ما مىك متكقع في سياسة الحضكر القطرم الحالية، 
اإلدالء بمالحظات أخرل حكؿ فحكل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بتركيز خاص عمى: استدامة 
استثمار الصندكؽ؛ كاالتساؽ كالشراكات مع الشركاء اإلنمائييف؛ كالحاجة إلى زيادة انخراط الصندكؽ ككجكده 

أكغندا. كاستجابت اإلدارة ليذه التعميقات المختمفة، كشجعت الممثميف عمى عرض في حكار السياسات في 
تعميقاتيـ كتابة عمى الشعبة اإلقميمية المعنية لمحصكؿ عمى إجابات أكثر تفصيال كمتابعة مع سفارات 

 كمباال، كما ىك مالئـ. 

 من جدول األعمال( 5الموارد المتاحة لعقد االلتزامات )البند  - دال
 EB 2013/108/R.7المجمس التنفيذم في كثيقة المكارد المتاحة لعقد االلتزامات مقترنة بتصكيبيا ) نظر -31

( كالعرض EB 2013/108/R.7/Rev.1التي سيتـ تنقيحيا لتصبح الكثيقة  ،EB 2013/108/R.7/Corr.1ك
 الذم كفرتو إدارة الصندكؽ بشأنيا.

 النقديةحة لعقد االلتزامات استنادا إلى نيج التدفقات رحب المجمس التنفيذم بإدخاؿ بياف المكارد المتا -32
تقدير التزامات الصندكؽ مف المكارد كالمكافقة مف المجمس  تمكفكالذم يمثؿ أداة أكثر متانة  ،المستدامة

عمييا. كتعقيبا عمى تساؤالت مف الممثميف، أكضحت إدارة الصندكؽ بأف اإلسقاطات الحالية لممساىمات 
ض نمكا صفريا بالقيمة الحقيقية في المساىمات. كأما الزيادات المشار إلييا فيي تعكس المستقبمية تفتر 

ببساطة عامؿ التضخـ. كذلؾ يفترض ىذا النمكذج استمرار التركيبة الحالية مف منتجات القركض كالمنح 
براىيف، مسمطا التي يكفرىا الصندكؽ. كالحظ المجمس بترحيب طبيعة ىذا النمكذج المتطكرة كالمستندة إلى ال

كقد أعمـ ممثمك الدكؿ األعضاء أيضا بأنو كفي المستقبؿ سيتـ  الضكء عمى استجابتو لمظركؼ المتغيرة.
السعي لمحصكؿ عمى مكافقة المجمس في دكراتو المنعقدة في ديسمبر/كانكف األكؿ بسمطة االلتزاـ ذات 

ظر مرة أخرل في المكارد المتاحة لعقد الصمة بالسنة التالية. كبالتالي فقد عبر المجمس عف تطمعو لمن
بيدؼ المكافقة عمى  2013االلتزامات في دكرتو العاشرة بعد المائة المقرر عقدىا في ديسمبر/كانكف األكؿ 

 .2014لعاـ  االلتزاـسمطة 
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النمكذج في النسخ المستقبمية مف  فتراضاتكاستجابة لطمبات مف الممثميف، التزمت إدارة الصندكؽ بإدخاؿ ا -33
كلتكسيع المعمكمات المكفرة بصكرة أكبر، كافقت إدارة الصندكؽ أيضا عمى إدخاؿ خط محدد  .ىذه الكثيقة

إلظيار أثر المنح المكفرة بمكجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديكف عمى التدفقات النقدية في الصندكؽ كبياف 
 السيكلة فيو.

، كالتي تعكس كضع التدفقات 2013فبراير/شباط  8ى حالة المكارد المقدرة بتاريخ كفي الختاـ، كبناء عم -34
، 7النقدية المستدامة عمى األجؿ الطكيؿ، أحاط المجمس التنفيذم عمما، بعد أف أخذ بعيف االعتبار المادة 

الناجمة عف  لخارجة(ا )التدفقات النقدية النظيرةية لاللتزامات المابا ،)ب( مف اتفاقية إنشاء الصندكؽ2البند 
 836بحدكد رية إشا، التي اقترحت إدارة الصندكؽ أف تككف بصكرة 2013التزامات القركض كالمنح لعاـ 

سقاطات التدفقات النقدية. كعمى ىذا األساس، كافؽ  مميكف دكالر أمريكي عمى خمفية المكارد الحالية كا 
، كفكض رئيس المجمس بعقد االتفاقيات الخاصة 2013المجمس التنفيذم عمى االلتزامات المعقكدة لعاـ 

، كعبر إجراء انقضاء المدة بيف الدكرات. 2013بالقركض كالمنح التي كافؽ عمييا المجمس خالؿ دكرتو عاـ 
إضافة إلى ذلؾ، طمب المجمس مف رئيس الصندكؽ إبالغ المجمس في دكرات الحقة عف المكارد المتاحة 

 لمنح المكافؽ عمييا بمكجب نيج التدفقات النقدية المستدامة. لعقد االلتزامات كعف القركض كا

من  6اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة عمى المجمس التنفيذي لمنظر فيها )البند  - هاء
 جدول األعمال(

 الغربية والوسطى أفريقيا )أ(

الطبيعية كالتنمية الريفية في المناطؽ مشركع اإلدارة التشاركية لممكارد بكركينا فاسك: مذكرة رئيس الصندكؽ:  
 تمكيؿ تكميمي - تامبا( –الشمالية كالشمالية الكسطى كالشرقية )مشركع نير

مع ضميمتو، كتبني القرارات   EB 2013/108/R.8في المقترح الكارد في الكثيقة المجمس التنفيذم نظر -35
 التالية:

تسعة مالييف : أف يقدـ الصندكؽ إلى بكركينا فاسك قرضا تكميميا بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ قيمتو قـرر"
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف  9 675 111كحدة حقكؽ سحب خاصة )كستمائة كخمسة كسبعيف ألؼ 

ذه الكثيقة، يخضع ألية شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ى
 ؛6كعمى كجو الخصكص فيما يتعمؽ بالفقرة 

تسعة مالييف كستمائة كخمسة : أف يقدـ الصندكؽ إلى بكركينا فاسك منحة تكميمية تعادؿ قيمتيا قـرر أيضا
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع ألية  9 675 111كحدة حقكؽ سحب خاصة ) كسبعيف ألؼ

شركط كأحكاـ أخرل تككف مطابقة عمى نحك أساسي لمشركط كاألحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة، كعمى كجو 
 ".6الخصكص فيما يتعمؽ بالفقرة 
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 آسيا والمحيط الهادي: )ب(

 ر المناخمشركع البنى األساسية الساحمية المقاكمة لتغي :جميكرية بنغالديش الشعبية
كضميمتيا كاتفاقية التمكيؿ   EB 2013/108/R.9نظر المجمس التنفيذم في مقترح المشركع الكارد في الكثيقة -36

 :كتبنى القرارات التاليةالمتفاكض بشأنيا 

الشعبية قرضان بشركط تيسيرية لمغاية تعادؿ قيمتو ستة جميكرية بنغالديش : أف يقدـ الصندكؽ إلى قـرر"
كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف  36 011 111كمائة ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة )كعشريف مميكنان 

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

يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية بنغالديش الشعبية منحة تعادؿ قيمتيا ستمائة كستيف ألؼ كحدة : أف قرر أيضا
ألية شركط كأحكاـ تككف  كحدة حقكؽ سحب خاصة( عمى أف تخضع 661 111حقكؽ سحب خاصة )

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

 من جدول األعمال( 7المسائل المالية )البند  - واو

  عشرين بعد المائةالالسادس و  هااجتماعتقرير لجنة مراجعة الحسابات عن  (أ )
ة ػػػمراجعة الحسابات السادس كالعشريف بعد المائعف اجتماع لجنة  ان المجمس التنفيذم تقرير  استعرض -37

(EB 2013/108/R.10).  كفي تقريرىا الشفيي الذم تقدمت بو أماـ المجمس، سمطت رئيسة المجنة الضكء
عمى المداكالت المبدئية التي أجرتيا المجنة بخصكص إطار القدرة عمى تحمؿ الديكف، كقالت بأف المجنة قد 

بعض التساؤالت، مف بيف جممة أمكر، عف أثر المساىمات اإلضافية عمى حقكؽ التصكيت، طرحت 
مكان مف دفعات بمكجبيا إعفاء البمداف دكف ىذه العتبة ية إيجاد عتبة حد أدنى مف المساىمات يمكف كا 

التعكيض كالمسائؿ ذات الصمة بتقاسـ األعباء. كتـ إعالـ المجمس بالكصكؿ إلى اتفاؽ فيما يتعمؽ بتكفير 
إلدارة عمى ، بما في ذلؾ تعميقات ااإلشراؼك  استعراض منتصؼ المدة عف تكصيات مكتب المراجعة

تـ مناقشتيا مع استعراض منتصؼ المدة السنكم لخطة عمؿ تالتكصيات ذات األكلكية القصكل، بحيث 
كرحب الممثمكف بقرار المجنة لمتحرم في الدكر الممكف لممراجع الخارجي في  .مكتب المراجعة كاإلشراؼ

كقد صادؽ المجمس عمى تمديد مراجعات األداء، كأعربكا عف تطمعيـ لمحصكؿ عمى تحديثات بيذا الشأف. 
تعمؽ يعقد المراجع الخارجي لمدة سنة أخرل كما أكصت بو المجنة، كأحاط عمما بتكصيات المجنة فيما 

 .2012يناير/كانكف األكؿ  31بتاريخ بالقكائـ المالية المكحدة لمصندكؽ 

  2013احتياجات السحب الرابع والثالثين من مساهمات الدول األعضاء لمعام  (ب )
 2013نظر المجمس التنفيذم في احتياجات السحب الرابع كالثالثيف مف مساىمات الدكؿ األعضاء في عاـ  -38

(EB 2013/108/R.11 :كتبنى القرار التالي ) 

( مف اتفاقية إنشاء الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية، 4)ج( مف المادة ) 5"أقر المجمس التنفيذم، كفقان لمبند  -39
في المائة مف مساىمات التجديد التاسع  30مف المكائح المالية لمصندكؽ، سحب نسبة  الخامسةكالمادة 

، أك حسبما تنص عميو االتفاقيات المبرمة مع الدكؿ 2013أبريؿ/نيساف لمكارد الصندكؽ، كذلؾ في 
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. كتغطى أية مبالغ أخرل مطمكبة 2013األعضاء المختمفة، لتغطية مصركفات القركض كالمنح لعاـ 
، كالتي ال يشمميا السحب مف ىذه المساىمات، مف األصكؿ السائمة 2013اجات الصرؼ في عاـ الحتي

 لمصندكؽ. كيفكض المجمس التنفيذم رئيس الصندكؽ بالعمؿ كفقا ليذا القرار."

، بما في ذلك تصديق 2012ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة لمصندوق حتى    (ج )
 عالية الضوابط الداخمية لمصندوق عمى اإلبالغ المالي المراجع الخارجي عمى ف

، باإلضافة 2012ديسمبر/كانكف األكؿ  31التنفيذم في القكائـ المالية المكحدة لمصندكؽ حتى  المجمسنظر  -41
عمى فعالية الضكابط الداخمية لمصندكؽ عمى  كالتصديؽ الخارجي المستقؿ إلى تقرير المراجع الخارجي

كالتي سيتـ تنقيحيا لتصبح الكثيقة ( EB 2013/108/R.13 /Add.1، كEB  2013/108/R.13)اإلبالغ المالي 
EB  2013/108/R.13/Rev.1 :كاعتمد القرار التالي 

مف المكائح المالية لمصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية، نظر المجمس التنفيذم في  12مف المادة  6"كفقا لمبند  -41
كفي تقرير المراجع الخارجي بشأنيا،  2012ديسمبر/كانكف األكؿ  31القكائـ المالية المكحدة لمصندكؽ حتى 

افؽ عمى تقديـ كك عمى فعالية الضكابط الداخمية لمصندكؽ عمى اإلبالغ المالي.  كالتصديؽ الخارجي المستقؿ
 إلقرارىا".  2014ىذه الكثائؽ إلى الدكرة السابعة كالثالثيف لمجمس المحافظيف في فبراير/شباط 

 515إلى  3101مميكف دكالر أمريكي في  887أشار ممثؿ الصيف بأف اإليرادات المحتفظ بيا انخفضت مف  -42
ا االتجاه، فإف اإليرادات المحتفظ . كأعرب عف قمقو بأنو في حاؿ استمر ىذ3103مميكف دكالر أمريكي في 

بيا سكؼ تستنفد خالؿ سنتيف، مما سيقكض في نياية المطاؼ المكارد األساسية لمصندكؽ. كأكصى بأف 
كردا عمى ذلؾ، أكضحت اإلدارة بأف منح إطار القدرة عمى تحمؿ  .يتابع المجمس النظر في ىذه القضية

اإليفاء بشركط الصرؼ فييا كتساىـ بكمية كبيرة في مستكيات  الديكف ُتحّمؿ عمى النفقات في السنة التي يتـ
المعالجة المحاسبية الصحيحة المستخدمة ألنو ال تكجد أية أداة  ياإلنفاؽ كالخسائر المبمغ عنيا. كىذه ى

قانكنية لتعكيض القسـ الرئيسي مف منح إطار القدرة عمى تحمؿ الديكف لتبرير التعامؿ معيا كمقبكضات. 
ارة تعتقد بأف الصندكؽ ال يكاجو خطر تكقؼ عممياتو بسبب الخسائر المحاسبية المبمغ عنيا. كلكف اإلد

  كتكقعات التدفقات النقدية المقدمة يمكف االعتماد عمييا كتشير إلى استدامة مالية عمى المدل الطكيؿ.

تحمؿ الديكف كتقميص  كقد أشارت ممثمة ىكلندا بقمؽ إلى التكجو نحك زيادة المنح بمكجب إطار القدرة عمى -43
إذا ما . كأشارت الممثمة إلى األثر المحتمؿ عمى الجدكل المالية لمصندكؽ عمى المدل الطكيؿ القركضعدد 

. كأكضحت إدارة الصندكؽ بأف ىذه الزيادة ال تمثؿ بالضركرة تكجيا، كأنو تدقيؽ استمرت ىذه العممية دكف
المكفرة بمكجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديكف يتـ اعتبارىا  كبمكجب اإلجراءات المحاسبية الحالية فإف المنح

خسائر عمى الرغـ مف التزاـ الدكؿ األعضاء في الصندكؽ بتعكيض الصندكؽ عف تسديدات أصكؿ 
 القركض المتنازؿ عنيا.

ندكؽ كفيما يتعمؽ بالمخاكؼ التي تـ التعبير عنيا بشأف التغطية الطبية بعد انتياء الخدمة، أشارت إدارة الص -44
إلى كجكد زيادة في التكاليؼ مرتبطة بالعنصر الديمغرافي. كلكنيا قالت بأنو مف حسف حظ الصندكؽ فإف 

 .ممكلة بالكامؿىذه التغطية 

كاستجابة لتساؤؿ حكؿ نشر كثائؽ لجنة مراجعة الحسابات، تـ تذكير المجمس التنفيذم بأف كثائؽ المجنة  -45
لعاـ )لصندكؽ كفقا لسياسة الصندكؽ الخاصة بنشر الكثائؽ مف نشر كثائؽ ا استثناءىاتحديدا قد تـ 
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لممثمي كنظاميا الداخمي. إال أف ىذه الكثائؽ متاحة  التابعة لممجمس التنفيذم كالختصاصات المجنة ،(2010
مف خالؿ المنصة التفاعمية لمدكؿ األعضاء في الصندكؽ المحمية المجمس التنفيذم  الدكؿ األعضاء في

  .بكممة السر

 مقترح إعادة جدولة ديون جمهورية مالي   (د )
بعد النظر في االقتراح الخاص بإعادة جدكلة ديكف جميكرية مالي، كافؽ المجمس التنفيذم عمى مقترح  -46

بمتأخرات مالي المتعمقة بالقركض المستحقة لمصندكؽ. كأشار المجمس إلى الحاجة  ةخاصاللتسكية الديكف 
الي، كالكضع الصعب الذم يكاجيو سكاف ىذا البمد حاليا. كذلؾ سمط إلى دعـ المكسـ الزراعي القادـ في م

الية، كيتضمف استعادة حممثمك الدكؿ األعضاء الضكء عمى أف المقترح يمثؿ إعادة جدكلة لممتأخرات ال
كاممة ألمكاؿ الصندكؽ، كفكضت رئيس الصندكؽ بالتفاكض عمى اتفاقية لتسكية الديكف كتكقيعيا بما 

 .EB 2013/108/R.27مف الكثيقة  15كط كاألكضاع الكاردة في الفقرة يتماشى مع الشر 

اتفاقية تسكية الديكف المكقعة سكؼ تعرض عميو لمعمـ في دكرة الحقة مف كأحاط المجمس التنفيذم عمما بأف  -47
 دكراتو.

 تحديث عن حافظة استثمارات الصندوق  (ه )
لصندكؽ بشأف حافظة استثمارات الصندكؽ. رحب المجمس التنفيذم بالتحديث الشفيي الذم أكردتو إدارة ا -48

بالتحميؿ الجارم لخصائص كأثر التغييرات في أساسيات حافظة االستثمارات، مما سيسمح  الممثمكفكأعمـ 
كاالستفادة مف مجمكعات المخاطر كالفرص المختمفة ضمف البيئة  ،معكائد السمبيةلفضؿ أتجنب بلمصندكؽ 

المالية الجديدة. كبيذا الصدد، فقد عبر المجمس عف تطمعو لمناقشة مقترحات مممكسة مف اإلدارة في دكرة 
 .2013الحقة مف دكراتو عاـ 

 من جدول األعمال( 8مسائل أخرى )البند  - زاي
 يوي والصندوق  مذكرة تفاهم بين مصرف التنمية اآلس (أ )

بعد اتفاؽ تـ التكصؿ إليو عند اعتماد جدكؿ األعماؿ، تـ تزكيد المجمس التنفيذم بعرض مكجز عف مذكرة  -49
 (.EB 2013/108/R.17الكثيقة  التنمية اآلسيكم كالصندكؽ ) مصرؼالتفاىـ بيف 

مذكرة التفاىـ المالية التي تنطكم عمييا أكضحت إدارة الصندكؽ بأف التبعات  ،التساؤالت لبعضكاستجابة  -51
أف التعاكف مع مع اإلشارة أيضان إلى  ،أية اتفاقيات تعاكف أخرل اىامستك  تعادؿ فيىي في الحدكد الدنيا ك 

مصرؼ التنمية اآلسيكم سيسمح ببعض الكفكرات، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ تصميـ المشركعات التي تتـ 
 بتمكيؿ مشترؾ كاإلشراؼ عمييا.

عميو عند تبني جدكؿ األعماؿ، عرضت مذكرة التفاىـ ىذه عمى المجمس لممكافقة عمييا  االتفاؽككما تـ  -51
مكتب سكرتير الصندكؽ المجمس التنفيذم  ـ. كسكؼ يعم2013مايك/أيار  22بالمراسمة في مكعد أقصاه 

ثمي الدكؿ األعضاء لمدكؿ األعضاء في الصندكؽ. كسيتـ إطالع مم ةالتفاعمي المنصةبالمكضكع مف خالؿ 
 المدة القصكل. انتياءعمى نتيجة المكافقة بالمراسمة مباشرة بعد 
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 تعديل محاضر جمسات الدورة السابعة بعد المائة لممجمس التنفيذي  (ب )

التنفيذم محاضر جمسات الدكرة السابعة بعد المائة كما تـ تعديميا في الكثيقة  المجمستبنى  -52
EB 2013/108/R.18. 

غير األعضاء في الصندوق لمتابعة أعمال المجمس التنفيذي وهيئاته الفرعية دعوة الدول  (ج )
 كمراقبين صامتين

لمسماح لمدكؿ غير  EB 2013/108/R.28كافؽ المجمس التنفيذم عمى المقترح المعركض في الكثيقة  -53
 بمتابعة أعماؿتو لعضكي انضماميامرحمة متقدمة مف عممية  التي كصمت إلىاألعضاء في الصندكؽ 

 المجمس التنفيذم كىيئاتو الفرعية كمراقبيف صامتيف.

تحديث حول آخر التطورات المتعمقة باستضافة اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  (د )
 )جمسة مغمقة(التصحر 

تـ إطالع المجمس التنفيذم عمى أحدث التطكرات فيما يتعمؽ بمسألة استضافة اآللية  ،في اجتماع مغمؽ -54
كقد التزمت إدارة الصندكؽ بإبقاء المجمس عمى إطالع  األمـ المتحدة لمكافحة التصحر. التفاقيةية العالم

 بكؿ ما يستجد بيذا الصدد.

 المعروضة لمعمم التي تمت مناقشتها الوثائق - حاء

  2012-2013 استعراض الخطة المتوسطة األجل لمصندوق لمفترة
)الكثيقة  2015-2013متكسطة األجؿ لمصندكؽ لمفترة اللرجكع إلى استعراض الخطة با -55

EB 2013/108/R.26)،  رحب المجمس التنفيذم بالفرصة المتاحة لو لمناقشة ىذه الكثيقة. كأشار رئيس
الصندكؽ إلى أف المحظة مناسبة لتشاطر الخطة المتكسطة األجؿ مع المجمس. كتعد ىذه الكثيقة مف 

استعراض اإلدارة لمكثيقة مع دكرة تجديد المكارد، كليذا  كبسبب تداخؿجكىرية. إال أنو، الاألدكات اإلدارية 
 لمناقشتيا مع المجمس.  الكقت مناسب لمغايةفإف 

كفي معرض ثنائو عمى الطبيعة االستراتيجية المكجية نحك النتائج ليذا النيج، سمط المجمس التنفيذم الضكء  -56
في تمكيف الصندكؽ مف تحقيؽ أىدافو الطمكحة المكضكعة بمكجب متكسطة األجؿ العمى أىمية الخطة 

التجديد التاسع لممكارد. كذلؾ فقد أشار ممثمك الدكؿ األعضاء أيضا إلى اليدفيف التكأميف ليذه الخطة 
المتمثميف في ضماف الكفاءة مف خالؿ تحقيؽ تكسيع نطاؽ ناجح. كرحب المجمس أيضا بتركيز الخطة عمى 

 ية لمصندكؽ.الكفاءة المؤسس

ت إضافية ثالث سنكات، كطمب معمكماعمى مدل كاعترؼ المجمس التنفيذم بالطبيعة الطمكحة ليذه الخطة  -57
عف رؤية الصندكؽ لطريقة تنفيذىا. كسمطت إدارة الصندكؽ الضكء عمى تكسيع النطاؽ، كحكار السياسات، 

دارة المعرفة، كالشراكات. كما أشارت إلى أبعاد تعبئة مكارد إض افية في ىذه الخطة كعناصر رئيسية كا 
لممنتدل الرامي إلى تحقيؽ أىداؼ التجديد التاسع لممكارد. كما أشارت أيضا إلى أف الصندكؽ يركز عمى 

كتكفير التدريب لمكظفيو بيدؼ تطكير  ،لمستكل التكظيؼ في المكاتب القطريةأفضؿ تخطيط كتكزيع 
 مياراتيـ.
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كما ينجـ ية عمى كؿ مف الديكف السيادية كالمساعدة اإلنمائية الرسمية، كأشار المجمس إلى أثر األزمة المال -58
مصادر بديمة لمحصكؿ عمى تمكيؿ تكميمي. مع الثناء عمى زيادة التمكيؿ  الصندكؽ لتحرم حاجةعنيا مف 

لمشترؾ المتحقؽ كاالعتراؼ بإرساء المزيد مف الشراكات مع القطاع الخاص لتكسيع نطاؽ التدخالت ا
التي مف شأنيا أف تمعب دكرا أكثر أىمية، أكد بعض أعضاء المجمس عمى الحاجة إلى النظر في الناجحة 

 مشابوأم أثر عمى التسيير عدـ كجكد  أثر مساىمات القطاع الخاص عمى التسيير. كأشارت اإلدارة إلى
. كذلؾ أشارت رأف تؤثر عمى التسيي مطريقة التي يمكف لمساىمات المؤسسات الخاصة في المكارد الجكىريةل

اإلدارة أيضا إلى أف أكثر األبعاد حسما فيما يتعمؽ بتعبئة المكارد مف غير المساعدة اإلنمائية الرسمية ىك 
الزيادة الكبيرة في التمكيؿ المشترؾ المحمي مما يشير إلى مستكل عاؿ مف الممكية الكطنية لممشركعات، 

 كاالتساؽ مع السياسات كالبرامج الكطنية.

جابة  -59 اإلبالغ عنو عمى سؤاؿ حكؿ التمايز بيف الجنسيف، سمطت إدارة الصندكؽ الضكء عمى أنو، ككما تـ كا 
في تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ، تدؿ المؤشرات الخاصة بالمساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة إلى 

بتحديد مؤشرات أقكل بيدؼ إحراز تقدـ جيد في ىذا المضمار. عالكة عمى ذلؾ، فإف إدارة الصندكؽ ممتزمة 
تحسيف تحميؿ التمايز بيف الجنسيف في نظاـ إدارة النتائج كاألثر. كلمتأكيد مجددا عمى صعكبات التكقعات 
المسبقة لمضاميف المجاالت المكاضيعية عمى الميزانيات، أعممت إدارة الصندكؽ المجمس بكجكد جيد 

المكارد  تفضيؿتي تتخذ مف ركما مقرا ليا لمتمكيف مف تعاكني لفرؽ التمايز بيف الجنسيف في المنظمات ال
أف إلى  المجمس. كأشار بكضكح أكبربحيث يتـ تحديد النفقات الالحقة ذات الصمة بالتمايز بيف الجنسيف 

مخاكفو بشأف التنكع بيف الجنسيف يؤثر أيضا عمى االستعراض الجارم الستراتيجية المكارد البشرية. كرحب 
 القضية. لممضي قدما بيذهدكؽ لمكقع القائد في الصندكؽ باتخاذ رئيس الصن

 اختتام الدورة – طاء
بعد أف أكجز مداكالت الدكرة، كدع رئيس الصندكؽ ممثمي ىكلندا ككندا، المذيف كانت مشاركتيما في ىذه  -61

الدكرة ىي المشاركة األخيرة، كبالنيابة عف الصندكؽ كعف المجمس، شكر رئيس الصندكؽ الممثميف عمى 
ة خالؿ ىذه الدكرة عبر رئيس إخالصيما كعمى مساىماتيما البناءة. كبالتذكير بالمداكالت اإليجابية المسيب

 دكرة رئاسية ثانية مثيرة.عمى عتبة الصندكؽ عف ثقتو بأنو 

 لمعمم المجمس عمى المعروضة الوثائق  -رابعا
 قدمت الكثائؽ التالية إلى المجمس لمعمـ: -61

 ((EB 2013/108/R.19)تعديالت عمى الشركط العامة لتمكيؿ التنمية الزراعية )الكثيقة  -1

  كتعريفات تحديد المكارد المتاحة لعقد االلتزامات بناء عمى نيج التدفقات النقدية المستدامةإجراءات  -2
 (EB 2013/108/R.20)الكثيقة 

 (EB 2013/108/R.21)الكثيقة  أنشطة المشركعات المزمعة -3

 (EB 2013/108/R.22)الكثيقة تقرير عف كضع مساىمات التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ  -4
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)الكثيقة ير عف كضع المتأخرات مف مدفكعات سداد أصكؿ القركض كفكائدىا كرسـك خدمتيا تقر  -5
EB 2013/108/R.24) 

تقديرات المدفكعات المتنازؿ عنيا مف سداد أصكؿ القركض كصافي رسـك الخدمة نتيجة لتنفيذ إطار  -6
 (EB 2013/108/R.25)الكثيقة  القدرة عمى تحمؿ الديكف
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Encargado de Negocios, a.i. 
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   Rajeev KUMAR 

First Secretary  
Embassy of the Republic 
  of India 
Rome 
 

 
INDONESIA 
   Hari PRIYONO 

Secretary-General 
Ministry of Agriculture 
Jakarta 
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 المراقبون
 

OBSERVERS 
 

OBSERVATEURS 
 

OBSERVADORES 
 

 
 

COSOP Deliberations1
: 

 
UGANDA 
 

  Robert SABIITI 

  First Secretary (Agricultural Attaché) 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Uganda to IFAD 
  Rome 

 
 
 
 

 

 

                                                      
1
( عممية 3) 05إجراءات استعراض المجمس التنفيذم لكثائؽ الفرص االستراتيجية القطرية، الفقرة  EB 2002/77/R.12 كفقا لمكثيقة   

 اإلعداد.
 



EB/108/Rev.2 الملحق الثاني 

21 

 بعد المائة لممجمس التنفيذي الثامنةقائمة بالوثائق المعروضة عمى الدورة 

 

 رمز الوثيقة
البند من جدول 

 األعمال
 العنوان

EB 2013/108/R.1/Rev.1 2 جدكؿ األعماؿ المؤقت 

EB 2013/108/R.1/Rev.1/Add.1 + 
Add.1/Rev.1 

 برنامج عمؿ الدكرة 2

EB 2013/108/R.2 + Add.1
1 3(a)  كالسبعيفتقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا السادسة 

EB 2013/108/R.3/Rev.1 + Add.2 3(b)   تقييـ عمى مستكل المنظمة لمكفاءة المؤسسية في الصندكؽ
 ككفاءة العمميات الممكلة مف الصندكؽ

EB 2013/108/R.4 3(c) تقييـ البرنامج القطرم: :أوغندا 

EB 2013/108/R.5
1
+ Add.1

1
 + C.R.P.1

1
 

+ C.R.P.1/Rev.1
1
 + C.R.P.1/Rev.2

1 
3(d) تعييف مدير مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ 

EB 2013/108/R.6 4  :برنامج الفرص االستراتيجية القطريةأوغندا 

EB 2013/108/R.7 + Corr.1 5 المكارد المتاحة لعقد االلتزامات 

EB 2013/108/R.8 + Add.1 6(a) مذكرة رئيس الصندكؽ: مشركع اإلدارة بوركينا فاسو :
التشاركية لممكارد الطبيعية كالتنمية الريفية في المناطؽ 
 –الشمالية، كالشمالية الكسطى كالشرقية )مشركع نير تامبا( 

 تمكيؿ تكميمي

EB 2013/108/R.9 + Add.1 + Sup.1
1 6(b) مشركع البنى األساسية الساحمية المقاكمة لتغير بنغالديش :

 المناخ

EB 2013/108/R.10
2 7(a) ف االجتماع السادس كالعشريف بعد المائة لمجنة تقرير ع

 مراجعة الحسابات

EB 2013/108/R.11 7(b)  احتياجات السحب الرابع كالثالثيف مف مساىمات الدكؿ
 2013األعضاء لمعاـ 

EB 2013/108/R.12 7(c)  إطار القدرة عمى تحمؿ الديكفاستعراض كضع 

EB 2013/108/R.13 + Add.1 7(d)  ديسمبر/كانكف  31القكائـ المالية المكحدة لمصندكؽ حتى

                                                      
1
 وثيقة سرية.  

1
 .الوثيقة معروضة باللغة اإلنجليزية فقط  
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 2012األكؿ 

EB 2013/108/R.27 7(e) مقترح إلعادة جدكلة ديكف جميكرية مالي 

EB 2013/108/R.14 8 تحديث عف إعداد الصندكؽ إلطار لممساءلة 

EB 2013/108/R.17 9(a) مذكرة تفاىـ بيف مصرؼ التنمية اآلسيكم كالصندكؽ 

EB 2013/108/R.18 9(b)  تعديؿ محاضر جمسات الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس
 التنفيذم

EB 2013/108/R.28 9(c)  دعكة الدكؿ غير األعضاء في الصندكؽ إلى متابعة أعماؿ
 المجمس التنفيذم كىيئاتو التابعة كمراقبيف صامتيف

  الوثائق المعروضة لمعمم

EB 2013/108/R.19  الشركط العامة لتمكيؿ التنمية الزراعية تعديالت عمى 

EB 2013/108/R.20   إجراءات كتعريفات تحديد المكارد المتاحة لعقد االلتزامات بناء
 عمى نيج التدفقات النقدية المستدامة

EB 2013/108/R.21  2015-2013 أنشطة المشركعات المزمعة 

EB 2013/108/R.22   التاسع لمكارد الصندكؽتقرير عف كضع مساىمات التجديد 

EB 2013/108/R.23  2012 تحديث عف حافظة استثمارات الصندكؽ 

EB 2013/108/R.24  أصكؿ سداد مدفكعات مف المتأخرات كضع عف تقرير 
 خدمتيا كرسـك كفكائدىا القركض

EB 2013/108/R.25   تقديرات المدفكعات المتنازؿ عنيا مف أصكؿ القركض
نتيجة لتنفيذ إطار القدرة عمى تحمؿ كصافي رسـك الخدمة 

 الديكف

EB 2013/108/R.26   2015-2013استعراض خطة الصندكؽ متكسطة األجؿ لمفترة 

  إعالميةمذكرات 

EB 2013/108/INF.1  ترتيبات الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذم 

EB 2013/108/INF.2   بمكجب  2012المنح التي كافؽ عمييا رئيس الصندكؽ عاـ
 نافذتي المنح العالمية/اإلقميمية كالمنح القطرية

EB 2013/108/INF.3  خطة إلقامة حكار سياسات عمى المستكل الُقْطرم 
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EB 2013/108/INF.4
قائمة بالكثائؽ المعركضة عمى الدكرة الثامنة بعد المائة   2

 لممجمس التنفيذم

EB 2013/108/INF.5   كالبرامج المكافؽ عمييا بمكجب إجراء المنح كالمشركعات
 انقضاء المدة

 
 

                                                      
2
 .الوثيقة معروضة باللغة اإلنجليزية فقط 
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 جدول األعمال 
 البنود المقدمة لمموافقة، االستعراض و/أو التأكيد -أوال 

 افتتاح الدكرة  -1

 ]لمموافقة[اعتماد جدكؿ األعماؿ  -2

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

 لممكافقة

 لالستعراض

 لمتأكيد

 التقييـ  -3

 ]لالستعراض[تقرير رئيس لجنة التقييـ عف دكرتيا السادسة كالسبعيف  (أ )
ككفاءة العمميات الممكلة مف الصندكؽ  في الصندكؽ  تقييـ عمى مستكل المنظمة لمكفاءة المؤسسية (ب )

 ]لالستعراض[

 ]لالستعراض[ تقييـ البرنامج القطرم: جميكرية أكغندا  (ج )

  )جمسة مغمقة( ]لمموافقة[ تعييف مدير مكتب التقييـ المستقؿ في الصندكؽ (د )

 ]لالستعراض[ جميكرية أكغندا: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  -4

 ]لمموافقة[المكارد المتاحة لعقد االلتزامات  -5

 ]لمموافقة[اقتراحات المشركعات/البرامج المعركضة عمى المجمس التنفيذم لمنظر فييا  -6

 أفريقيا الغربية كالكسطى (أ )

رئيس الصندكؽ: مشركع اإلدارة التشاركية لممكارد الطبيعية كالتنمية الريفية في المناطؽ بكركينا فاسك: مذكرة 
 تمكيؿ تكميمي –الشمالية، كالشمالية الكسطى كالشرقية )مشركع نير تامبا( 

 آسيا كالمحيط اليادم (ب )

 بنغالديش: مشركع البنى األساسية الساحمية المقاكمة لتغير المناخ

 المسائؿ المالية -7

 ]لالستعراض[ عف االجتماع السادس كالعشريف بعد المائة لمجنة مراجعة الحسابات تقرير  (أ )

 ]لمموافقة[  2013احتياجات السحب الرابع كالثالثيف مف مساىمات الدكؿ األعضاء لمعاـ  (ب )

، بما في ذلؾ تقرير تصديؽ اإلدارة 2012ديسمبر/كانكف األكؿ  31القكائـ المالية المكحدة لمصندكؽ حتى  (ج )
 ]لمموافقة[كشيادة المراجع الخارجي المستقؿ عمى فعالية الضكابط الداخمية عمى اإلبالغ المالي 

  ]لمموافقة[مقترح إلعادة جدكلة ديكف جميكرية مالي  (د )
 ]لمعمم[ تحديث عف حافظة استثمارات الصندكؽ (ق )



EB/108/Rev.2 الممحؽ الثالث 

43 

 مسائؿ أخرل. -8

 ]لمموافقة[مذكرة تفاىـ بيف مصرؼ التنمية اآلسيكم كالصندكؽ  (أ )
 ]لمموافقة[ تعديؿ محاضر جمسات الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس التنفيذم  (ب )

دعكة الدكؿ غير األعضاء في الصندكؽ إلى متابعة أعماؿ المجمس التنفيذم كىيئاتو التابعة كمراقبيف  (ج )
 ]لمموافقة[ صامتيف

طكرات المتعمقة باستضافة اآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر تحديث حكؿ آخر الت (د )
 )جمسة مغمقة(]لمعمم[ 

___________________________________________________________ 

 الوثائق المعروضة لمعمم -ثانيا 
ارتأت إدارة الصندكؽ ضركرة ذلؾ،  ستناقش الكثائؽ المعركضة لمعمـ خالؿ دكرة مف دكرات المجمس فقط في حاؿ

أك كرد طمب محدد بيذا الخصكص مف أحد أعضاء المجمس. كيتكجب إرساؿ مثؿ ىذا الطمب كتابةن إلى سكرتير 
 الصندكؽ قبؿ ثالثة أسابيع مف انعقاد الدكرة.

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

 دكرة المجمس(، كسينشر برنامج عمؿ الدكرة عمى مكقع الصندكؽ عمى شبكة اإلنترنت قبؿ أسبكعيف مف انعقادىا.

 ]لمعمم[ زراعية تعديالت عمى الشركط العامة لتمكيؿ التنمية ال -1

 ]لالستعراض[إجراءات كتعريفات تحديد المكارد المتاحة لعقد االلتزامات بناء عمى نيج التدفقات النقدية المستدامة  -2

 ]لمعمم[ أنشطة المشركعات المزمعة  -3

  ]لمعمم[تقرير عف كضع مساىمات التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ  -4

  ]لمعمم[ 2012تقرير عف حافظة استثمارات الصندكؽ لعاـ  -5

  ]لمعمم[تقرير عف كضع المتأخرات مف مدفكعات سداد أصكؿ القركض كفكائدىا كرسـك خدمتيا  -6

تقديرات المدفكعات المتنازؿ عنيا مف سداد أصكؿ القركض كصافي رسـك الخدمة نتيجة لتنفيذ إطار القدرة عمى  -7
  ]لمعمم[تحمؿ الديكف 

مميكف شخص عمى التخمص مف قبضة الفقر: استعراض خطة الصندكؽ متكسطة األجؿ لمفترة  80مساعدة  -8
  ]لمعمم[ 2013-2015

 

 مذكرات إعالمية
 ترتيبات الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذم  (أ )

 القطريةبمكجب نافذتي المنح العالمية/اإلقميمية كالمنح  2012المنح التي كافؽ عمييا رئيس الصندكؽ عاـ  (ب )

 خطة إلقامة حكار سياسات عمى المستكل الُقْطرم  (ج )
 قائمة بالكثائؽ المعركضة عمى الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذم (د )
 المنح كالمشركعات كالبرامج المكافؽ عمييا بمكجب إجراء انقضاء المدة  (ق )


