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 بعد المائة للمجلس التنفيذي ةالتاسعمحاضر جلسات الدورة 

 مقدمة -أوال
. 3172 سبتمبر/أيلول 71 إلى 71 الفترة من روما في في عقدت الدورة التاسعة بعد المائة للمجلس التنفيذي -1

 ر.ترد قائمة بالمشاركين في الدورة في الملحق األول بهذه المحاضو 

 ي.الملحق الثانبها في  عرضت على المجلس التنفيذي الوثائق التي ترد قائمةو  -2

 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  -ثانيا

القيام بذلك، رحب  وعندالمائة للمجلس التنفيذي.  كانايو نوانزي الدورة التاسعة بعدالصندوق افتتح رئيس  -3
يطاليا وهولندا والهند الممثلين المعتمدين حديثا لكنداب دان وفييت أيرلندا ومدغشقر والسو و  كوبالن يوالمراقب ؛وا 

األعضاء من غير بصفة مراقب صامت من الدول اللذين يحضران وممثلي أستراليا واالتحاد الروسي  ؛نام
 مداوالتالمشاركين ألول مرة في  باألشخاص اآلخرينرحب الرئيس أيضا و . المجاورةاالستماع  قاعة

 المجلس.

 النكا االشتراكية هورية سري، سفير جمRodney M. Pereraالسيد وفاة سعادة  إلىالرئيس  شاروأ -4
في ممثل الذي عمل كو  3111إلى عام  3112 من عام الصندوق المعتمد لدىالصندوق، لدى  الديمقراطية

 .3115 /شباطإلى فبراير 3112 /آبلمجلس التنفيذي في الفترة من أغسطسا

ول الرئيس إلى الدورة ، تح/نيسانأبريل ته المعقودة فيدور  الصادرة فيبعد اإلشارة إلى قرارات المجلس و  -5
، من جدول األعمال إعادة انضمام أستراليا إلى الصندوقالمتعلق بالبند  بشطب نممثليأبلغ الالحالية و 

إثبات قيمته ب. وأكد التزام الصندوق المنتخبة حديثا الحكومةر توضيحات أكثر بشأن هذه القضية من ظابانت
 شريك في التنمية للحكومة الجديدة.ك

 سكرتيرو  ؛نائب الرئيستعيين عملية  بإكمالمجلس الرئيس الكبار الموظفين، أبلغ  ق بتعيينفيما يتعلو  -6
واالتصاالت. وعالوة  المعلوماتتكنولوجيا شعبة ومدير  ؛مكتب الرئيس ونائب الرئيس ةومدير  ؛الصندوق

دارة دائرة االسل مساعدال لسيد كارلوس سيري، نائب الرئيسل لن عن الرحيل الوشيكعأعلى ذلك،  تراتيجية وا 
 ول للعودة إلى عالم البحوث والتنمية الزراعية.تشرين األ/كتوبرأيترك الصندوق في س، الذي المعرفة

ضمان لالستة الماضية،  شهراأل خاللالزيارات القطرية التي اضطلع بها على مجلس الالرئيس أطلع و  -7
، والتحالف 3175بعد عام التنمية لما  جدول أعمالانخراط الصندوق في العمليات العالمية الرئيسية مثل 

أفريقيا، ي بشأن العالماالقتصادي مجموعة الثمانية، والمنتدى لألمن الغذائي والتغذية من أجل االجديد 
تركيز الصندوق الضوء على استمرار الرئيس سلط ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا. وفي هذا السياق، 

تحقيق قدر أكبر من  صحاب الحيازات الصغيرة فيألللدور الهام  أييدواستقطاب التعلى حوار السياسات 
 .على الصعيد العالمي ألمن الغذائي والتغذية والتنميةا
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يستمر أعرب عن أمله في أن فالتجديد العاشر لموارد الصندوق، بشأن إلى المشاورات المقبلة الرئيس  وانتقل -8
من أجل تمكين الصندوق من ة دورة تجديد الموارد الماضي الدول األعضاء خالل الذي أبدتهالتأييد الساحق 

وزارة  الذي يحظى به عمل الصندوق، بما في ذلك من قبل كبيرالعتراف االتحقيق أهدافه. وأشار إلى 
لمشروع بدعم مشترك من  لألثر اإلنمائيجائزة الشرف التي منحت الصندوق مؤخرا لواليات المتحدة باالمالية 

. كما أشار إلى أن الصندوق قد برز كرائد في مجاالت عديدة في أوغنداتنمية األفريقي ال ومصرفالصندوق 
خطة عمل األمم المتحدة على نطاق التقرير المتعلق ب تتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في

االقتصادي المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، المقدم إلى الدورة الموضوعية للمجلس 
  .3172تموز /واالجتماعي لألمم المتحدة في يوليو

تمديد ، بما في ذلك من خالل ةأكثر استراتيجيبشكل لعمل لكانت جهود الصندوق فقد وعالوة على ذلك،  -9
الشراكات تيسير على المستوى القطري من خالل  جلياواضحة و مستمرة  ،التعاون مع القطاع الخاص نطاق

إقامة شراكات عالمية إلى العالمي في السعي  الصعيد، وعلى المفيدة للطرفينوالخاص  بين القطاعين العام
الصندوق مؤخرا شراكة استراتيجية عالمية  أقامقد ف، ستراتيجيةاالعالمية الشراكات وفيما يتعلق بالاستراتيجية. 

آسيا. وعلى صعيد  لدعم خدمات اإلرشاد الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة في (Intel) مع شركة إنتل
مزيد من الفرص ال الستحداثتخذ خطوات ملموسة يأن الصندوق بذي صلة، أبلغ الرئيس أعضاء المجلس 
تكون موضوعا لحلقة دراسية ستعبئة موارد إضافية، لمبادرة إنشاء االستثمارية للدول األعضاء من خالل 

 ول.كانون األ/ديسمبرفي ل انعقاد دورة المجلس يقبتعقد غير رسمية 

الصندوق في البلدان المتوسطة  انخراطتعظيم فعالية  وهي ،استكشافهاالصندوق وثمة مسألة هامة يجري  -11
الدخل، عن طريق تحديد طرائق مناسبة للوصول إلى النساء والرجال الريفيين الفقراء في تلك البلدان. وفي 

في البلدان المتوسطة  نخراطهامساعدة أعضاء المجلس في مواصلة تطوير برحب الصندوق يهذا الصدد، 
 الدخل.

إلعالن ا، نيوزيلندا، مجموعته االنتخابيةأحد أعضاء كان من دواعي سرور ممثل الدانمرك، متحدثا باسم و  -11
اعترافا مليون دوالر نيوزيلندي،  7.5 بمبلغالصندوق التاسع لموارد عن مساهمة من نيوزيلندا إلى التجديد 

الفقر  قبضةالمجتمعات من النتشال القتصادية المستدامة كوسيلة حاسمة عمل الصندوق في دعم التنمية اب
  .الذاتية اإلنمائيةنيوزيلندا مع أهداف  اشىتمبما ي –

 قرارات المجلس التنفيذي  - ثالثا

 من جدول األعمال( 2اعتماد جدول األعمال )البند  -ألف
ل وواص، EB 2013/109/R.1/Rev.1 وثيقةمقترح في ال على النحوالمجلس التنفيذي جدول األعمال  اعتمد -12

قة باعتبارهـــــــا الوثي عكس التعديالت التي وافـــق عليهــــا المجــلس )ستنقــــح وتصـــــدرنقيحه ليت
EB 2013/109/R.1/Rev.2.) ي النحــــو المبـــيـن فـ كما أحاط المجلــس علمــا ببرنامــــج عمــــل الــــدورة علــــى

عكس التعديالت التي وافـــق لتــــح يتنقخضعت لمزيد من الالتـــي  EB 2013/109/R.1/Rev.1/Add.1 ــــةلوثيقا
 .عليهــــا المجــلس
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 وتتضمن التعديالت ما يلي: -13

 شطب ما يلي: 
برنامجاإلنتاجالحيوانيوالوصولإلىاألسواقفيباكستان؛(أ)

 ق.األصواتفيالصندوإعادةانضمامأسترالياإلىالصندوقونظامتخصيص(ب)

على مناقشة البند الخاص باستضافة أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضي في جلسة  المجلسووافق  -14
مكانية اتباع نفس التدبير أيضا بالنسبة للبند الخاص باآللية العالمية. واتفق على عقد المناقشات  مغلقة، وا 

صندوق في جلسات مغلقة في حال ارتأى رئيس الصندوق أن المستقبلية الخاصة بالهيئات التي يستضيفها ال
 المناقشات حساسة بما فيه الكفاية التخاذ هذا اإلجراء.

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصنــدوق المستند إلـى النتائــج،  -باء
المسبق لبرنامج ، واالستعراض 2014ن العادية والرأسماليـــــة للصنـــدوق لعــام يوالميزانيت

 2014المستند إلى النتائج وميزانيته لعام في الصندوق عمل مكتب التقييم المستقل 
 من جدول األعمال( 3)البند  5102-5102وخطته اإلشارية للفترة 

 وميزانيتيه العادية 3172 المستند إلى النتائج لعام نظر المجلس التنفيذي في برنامج عمل الصندوق -15
 المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام ، وبرنامج عمل مكتب التقييم3172 الرأسمالية لعامو 

 (.EB 2013/109/R.2)الوثيقة  3172-3175 وخطته اإلشارية للفترة 3172

رئيسا لجنة التقييم ولجنة مراجعة الحسابات حول  التي قدمها بالتقارير الموجزةوأحاط المجلس التنفيذي علما  -16
الزيادة  الجزء األكبر من أنأشارت رئيسة لجنة مراجعة الحسابات إلى ة. و اض اللجنتين لهذه الوثيقاستعر 

إلى تمويل التغييرات الهيكلية واالستثمارات، بما يتماشى مع  ترمي 3172 المقترحة في الميزانية لعام
ع ذلك ق. وميمولها الصندو  الواردة في التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي التوصيات

الوثيقة النهائية لميزانية  فقد أشارت رئيسة اللجنة إلى الحاجة إلى شرح أكثر تفصيال للزيادات عند عرض
، فيما يتعلق بكل من تكاليف التقييم المؤسسي وغير ذلك من محركات التكاليف مثل تلك 3172 عام

 المتصلة بتكاليف الموظفين.

مليار دوالر أمريكي، بما  7.7 والبالغ 3172 لعام المقترح لبرنامج القروض والمنح وساد دعم كبير للمستوى -17
على  مليون دوالر أمريكي من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، عالوة 711 في ذلك

 ي.مليون دوالر أمريك 751.21 الميزانية العادية بقيمة

مليار دوالر  7.82 قدرهاموارد إضافية لبالتعبئة المتوقعة المجلس  ممثلو الدول األعضاء فيرحب  وفي حين -18
 ا.واقعي ال يزالكان هذا الهدف  ما إذاإضافية عن هذا الموضوع، بما في ذلك  معلومات واطلبفقد أمريكي، 

للتمايز بين الجنسين، حيث سترد تفاصيلها في المقترح  عن التقدير إلدراج ميزنة حساسةوأعرب أيضا  -19
 ل.على المجلس في ديسمبر/كانون األو  ر للميزانية الذي سيعرضاألخي

ماليين دوالر أمريكي  2 المستقل في الصندوق المقدرة بحوالي لميزانية مكتب التقييم وكان هناك دعم عام -21
رحب عدد من . و 3172-3175 لهذه السنة، وخطته اإلشارية للفترة ، وبرنامج العمل الخاص به3172م لعا
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مع الطلب  التكاليف، بما يتماشى توزيعصيغة الجديدة لهذه الوثيقة التي توفر تفاصيل أكبر عن بال الممثلين
 .3173 عام في الذي تقدم به المجلس

الحاجة إلى معلومات إضافية  في الصندوق من ممثلي الدول األعضاء مالقائمة ألف وغيره أعضاء وطرح -21
 ة:القضايا التالي عن

الكفاءةعلىالمدىالمتوسطلموازنةالزيادةاالسميةالمقترحةفيتحقيقالوفوراتوبعضمكاسب(أ)

المجلسأدرك.وبهذاالصدد،فقد2013فيالمائةعلىمدىعام4.3الميزانيةاإلدارية،بمايعادل

 زيادةقليلةجدافيالسنواتالثالثالماضية؛تزدأوزادتأنالميزانيةاإلداريةللصندوقلم

ان(ب) التي المسؤولياتالطريقة نقل ذلك في بما الميزانية، هذه في التنظيمية التغييرات بها عكست

الماليةمندائرةإدارةالبرامجإلىشعبةالمراقبوالخدماتالمالية؛

علىالميزانيةوتحقيقبعضمواصلةتبعات(ج) لها مقرا التعاونبينالوكاالتالتيتتخذمنروما

ة.الكفاءاتالمستقبلي

في الميزانية تعود أساسا إلى التكاليف المتكررة  ة الصندوق الضوء على أن الزيادة المقترحةوسلطت إدار  -22
وأكدت  ،الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوق لتقييم المؤسسي لكفاءةالموحدة لعمل اللخطة 

إلى الحد أي زيادات في األسعار  الستيعابفي بذل كل جهد ممكن  للمجلس أن الصندوق سوف يستمر
لعام النهائية  اإلدارة أيضا بتوفير معلومات إضافية عن الزيادة المقترحة في وثيقة الميزانية التزمتو الممكن. 

3172. 

، إضافة االستثمارات التوقعات متوسطة األجل لعائد وتوفرت اإليضاحات لجمهورية فنزويال البوليفارية عن -23
 ة.بصورة ثنائي إلى معلومات أخرى سيتم توفيرها

لجنة مراجعة الحسابات الستالم بيانات إضافية أساسية  وأحاطت اإلدارة علما بالطلب الذي تقدمت به رئيسة -24
 ة.بتوفير هذه الماد حول زيادة الميزانية، والتزمت

والمكسيك حول أهمية عدم وجود أية زيادات في الرواتب،  وبمالحظة الشواغل التي عبرت عنها القائمة ألف -25
التعويضات والدفع مقابل األداء، مع التأكيد على أن إدارة الصندوق لم  حول كل من نظام توفرت إيضاحات

 ، وأن الزيادات في تكاليف الموظفين لم تعكس زيادات في الرواتب.بزيادات في الروات تقترح أية

ها، حول الصندوق، طلب المجلس بعض اإليضاحات، وتم توفير  وبالنسبة لميزانية مكتب التقييم المستقل في -26
 ة:المواضيع التالي

، واإلمكانية المتاحة أمام مكتب التقييم المستقل والخبراء االستشاريينالتقسيم بين الموظفين النظاميين (أ )
، بما في ذلك من خالل زيادة استخدام إلدخال وفورات فيما يتعلق بالتكاليف المترتبة على ذلك

 وظيف تأخذ التكاليف باالعتبار.الخبراء االستشاريين وتطبيق معايير في عملية الت
تحري الخيارات المتاحة عن طريق  جهود المكتب لضمان أكبر قيمة متحققة مقابل المال المصروف(ب )

لتقليص التكاليف اإلجمالية لتقييم البرامج القطرية، واستعراض التكاليف المرصودة إلصدار نسخة 
 ثانية من دليل التقييم.
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اقترحه مكتب التقييم حول انخراط الصندوق مع البلدان  ن التقييم الذيورحب المجلس بالتقرير الموجز ع -27
يغذي المناقشات التي ستجريها هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر  المتوسطة الدخل، والذي سوف

 ة.الصندوق، ودعم اقتراح المكتب بإجراء تقييم مؤسسي النخراط الصندوق في الدول الهش لموارد

 من جدول األعمال( 4)البند التقييم  -جيم

 تقارير رئيس لجنة التقييم )أ(
التقييم حول دورتها السابعة والسبعين  نظر المجلس التنفيذي في تقرير رئيس لجنة -28

 (، وتقرير رئيس لجنة التقييم عن الزيارة القطرية لفييت نام )الوثيقةEB 2013/109/R.3 )الوثيقة
EB 2013/109/R.4عن دورتها الثامنة والسبعين )الوثيقة لتقييم(، وتقرير رئيس لجنة ا 
EB 2013/109/R.5.) 

لفييت نام، وسلطوا الضوء على قوة أداء حافظة  ورحب أعضاء المجلس بالتقرير عن الزيارة القطرية -29
القطري، وأثر الصندوق على السياسات الزراعية على مدى العشرين  الصندوق في فييت نام، وأداء المكتب

 ة.سنة الماضي

به لتدخالت الصندوق في البلدان المتوسطة الدخل.  وأشير إلى أن فييت نام يمكن أن تشكل نموذجا يحتذى -31
الدولي بهدف استقطاب حافظته الكبيرة وتطوير فرص مستقبلية للتمويل  وتم التشجيع على التعاون مع البنك

 المشترك. 

المتصلة  حول عدد من القضاياات وقدمت توضيحوأثنت إدارة الصندوق على لجنة التقييم لعملها،  -31
 .تعزيز فعالية الهيئتين الرئاسيتين للصندوق من أجل التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق بتوصيات

لسلطة إلى ا لأن الموافقة على المشروعات بموجب إجراء انقضاء المدة ال يشكل تفويضلى وأشارت اإلدارة إ -32
المعروضة خالل الدورات  الموافقة على المشروعاتعن  مسؤوليةالرئيس على أن الرئيس الصندوق. وأكد 

 .المجلس التنفيذيعلى عاتق تبقى  والمقدمة بموجب إجراء انقضاء المدة

بين الصندوق يتم التفاوض بشأنها  برامج الفرص االستراتيجية القطرية ذّكرت إدارة الصندوق المجلس بأنو  -33
غير  والمنظمات المجتمع المدنيفيها  يشتركعملية تعاونية بشأن هذه البرامج استنادا إلى  والبلدان المعنية

الواردة الصندوق على قيمة التعليقات  الحكومية، وغالبا ما تنطوي على موافقة برلمانية الحقة. وأكدت إدارة
برامج الفرص  أنإال  على برامج الفرص االستراتيجية القطرية لعملية التنفيذ،من األعضاء في المجلس 

االستراتيجية  المجلس التنفيذي على األهميةممثلو لموافقة المجلس. وأكد  ال تخضع جية القطريةاالستراتي
في اإلعداد لهذه البرامج من قبل  لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، وعبر عن دعمه للمساهمات المعززة

شراك خبراء و ملية اإلعداد، األعضاء في مراحل مبكرة من ع الخبراء الميدانيين، والخبراء في عواصم الدول ا 
 إدارة البرامج القطرية. ووصف ممثل المجلس ممارسة لمؤسسة مالية دولية أخرى تشمل عقد فرق فيمحليين 

االستراتيجيات  حلقات عمل غير رسمية في مراحل مبكرة من عملية وضع االستراتيجية التنموية لمناقشة
 ء.للمنسقين واألصدقا النهج في اجتماع الحق القطرية. وتم االتفاق على إمكانية مناقشة هذا

أشارت إدارة الصندوق إلى أن دورات مجلس  وحول موضوع تواتر ومحتوى دورات مجلس المحافظين، -34
السياساتية  المسائلاألعضاء في الصندوق لالنخراط في  الدول ألغلبيةالمحافظين تشكل فرصة رئيسية 
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حين تالحظ إدارة الصندوق رغبة بعض الممثلين في النظر  وفيالصندوق.  المؤسسية مع التسيير ومسائل
في تغيير تواتر وشكل اجتماعات مجلس المحافظين، فقد اقترحت المزيد من التفكير في ما إذا كان تكليف 
مكتب التقييم المستقل بإجراء دراسة في هذا الصدد يشكل استخداما فعاال لموارد المكتب وأشارت إلى أن أي 

هذا الموضوع  ةمناقش مواصلةأعضاء المجلس  وأيد تغيير يتعين أن يقرره مجلس المحافظين. مقترح بإجراء
 ء.المنسقين واألصدقا في اجتماعات

المجلس التنفيذي، دعم بعض ممثلي التي يقوم بها في الزيارات الميدانية مشاركة الوفيما يتعلق بتعديل قواعد  -35
بعض أعضاء لجنة التقييم في الزيارات الميدانية  اركةبضمان مش الذي يفيدالدول األعضاء االقتراح 

األعضاء إدراج التوصيات التي تنبثق عن الزيارات الميدانية في خطط عمل  المستقبلية للمجلس. واقترح أحد
تطبيقها لم يبدأ  لقواعد الحالية، ولكناأشارت إدارة الصندوق إلى أن مشاورات مكثفة جرت إلعداد ة. و مكرس
دروس من القواعد الحالية. وأكد  استخالصعقب  القواعد تعديلة بأي توصي يمكن النظر فيي وبالتال بعد

 م.على قيمة ربط الزيارات القطرية ببرنامج عمل مكتب التقيي رئيس لجنة التقييم

ن هذه القضية إبمدونة السلوك. وقالت إدارة الصندوق  وطلب األعضاء تحديثا عن وضع المداوالت الخاصة -36
ن هذا التوقيت سوف ا  نوفمبر/تشرين الثاني للمنسقين واألصدقاء، و  لى جدول أعمال اجتماع شهرعمدرجة 

ة بين الدول األعضاء في القوائم وعواصمها. وأحاط األعضاء علما بتقارير رئيس لجن يسمح بإجراء مشاورات
لكفاءة الصندوق وكفاءة  يلتقييم والتعليقات الواردة عليها. وفيما يتعلق بمصفوفة توصيات التقييم المؤسسا

الرئاسية للصندوق، فإن المجلس سوف ينظر في  العمليات التي يمولها الصندوق الخاصة بكفاءة الهيئات
ن المنسقيمع مع تقرير عن المناقشات الخاصة بهذه القضية  هذا البند في دورة ديسمبر/كانون األول

 ي.التي ستعقد خالل نوفمبر/تشرين الثاناألصدقاء و 

 التقييم المؤسسي لسياسة اإلشراف المباشر ودعم التنفيذ في الصندوق )ب(

وارد على النحو اللسياسة اإلشراف المباشر ودعم التنفيذ،  لتقييم المؤسسيإلى اتطرق المجلس التنفيذي بعدئذ  -37
 ة.في الضميمعلى النحو الوارد إدارة الصندوق عليه  ورد، EB 2013/109/R.6 في الوثيقة

دارة الصندوق على ردها.  المجلس مكتب التقييم على هذا التقريروهنأ أعضاء  -38  مؤكدينالتوصيات  وأيدواوا 
حساسها بملكية و وبعثات دعم التنفيذ،  على قيمة االستعراض المشترك على تعزيز القدرات الحكومية وا 

التمويل، المؤسسات األخرى المشاركة في  وأكد األعضاء على إمكانية زيادة التعاون معت. المشروعا
 ق.توسيع النطا وأشاروا إلى أهمية إجراء اإلشراف بذهنية

ودعم التنفيذ من شأنها أن تسهم في الحد من  وأكد أعضاء المجلس على أن إصالحات اإلشراف المباشر -39
المجلس الجهود المبذولة الحتواء التكاليف في المكاتب القطرية،  التكاليف وتحسين الفعالية. والحظ أعضاء

بعثات اإلشراف ودعم التنفيذ فرصة لتعبئة موارد  إمكانية أن تكونأيضا اقترحوا و ة. فعال ن نتائجمع ضما
 ة.إضافي

إدارة الصندوق  بردالتوصيات الواردة فيه، وأحاط علما  صادق المجلس التنفيذي على تقرير التقييم، وعلىو  -41
 ه.علي
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 لقة(تعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق )جلسة مغ (د)

مكتب التقييم المستقل في  لخاص بتعيين مدير)د( ا2د في البننظر ا و مغلق ااجتماعالمجلس التنفيذي عقد  -41
 ق.الصندو 

 ي:وتم االتفاق على ما يل -42

بتعيين مدير  المعنيةفي تقرير مجموعة العمل  تردسيراجع المجلس التنفيذي سياسة التقييم حسبما (أ )
على نتيجة تصويت المجلس التنفيذي على هذا الموضوع، مكتب التقييم المستقل في الصندوق، و 

إطالق عملية  سيعيد، وما أن يستكمل هذا العمل، EB 2013/109/INF.6وارد في الوثيقة النحو ال
 تعيين مدير مكتب التقييم وفقا لذلك. 

مدير  إلغاء القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي بتعيين نائب المدير الحالي للمكتب قائما بأعمال(ب )
تعيين قائم باألعمال مؤقت خارجي . و EB 2012/106/R.7المكتب، المتخذ على أساس الوثيقة 

محايد لمدير مكتب التقييم، لمساعدة المجلس التنفيذي على مراجعة سياسة التقييم، وللعمل مع 
المجلس ومع إدارة الصندوق إلى أن يتولى مدير جديد للمكتب زمام مهامه. وسوف يوصي رئيس 

جنة التقييم المجلس التنفيذي بالقائم باألعمال المؤقت الجديد، وسيعين من خالل التصــويت ل
بالمراسلـــة. وقد أعلــم رئـــيس الصنــــدوق المجلـــــس بأن اإلدارة ســــوف تطبــــــق جـــــــزاءات كمـــا أوصت 

 EB 2013/109/R.11ــــة المعروضة فــــــي الوثيقتيــــــن بهـــــــا لجنــــــة الجــــــزاءات فــــــــي القضيــــ
 .EB 2013/109/R.11/Add.1و

رغبتها في تسجيل امتناع بالدها عن الموافقة على المقترح  وأعربت ممثلة جمهورية فنزويال البوليفارية عن -43
باب التي دعتها لمثل مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق، وأشارت إلى األس المعروض المتعلق بتعيين

 .االمتناع هذا

ه كان ينبغي النظر بأنالذي يفيد تسجيل رأيها في جمهورية فنزويال البوليفارية  ترغبعلى وجه الخصوص، و  -44
، التقييم المستقل بقدر أكبر من الشموليةلمكتب  بتعيين المدير الجديد الجديدة المتعلقة األدلة والحجج في

هذا االقتراح يحظ لم و ول. كانون األ/ديسمبرفي هذا البند حتى دورة المجلس وأيدت اقتراح تأجيل مناقشة 
االقتراح الوارد في  عن التصويت على، وعلى هذا النحو، امتنعت جمهورية فنزويال البوليفارية بتوافق اآلراء

نزويال جمهورية ف وترىيلول. /أسبتمبر 78، الذي قدم في جلسة مغلقة في EB 2013/109/C.R.P.1الوثيقة 
سياسة التقييم في الصندوق، فيما يتعلق  بشأنمزيد من التفكير، بما في ذلك الالبوليفارية أن هناك حاجة إلى 

 إجراء اختيار مدير مكتب التقييم.ب

من جدول  5)البند خطة عمل الصندوق الموحدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسية  -دال
 األعمال(

وافقت  محدثة ، التي تتضمن خطة عمل موحدةEB 2013/109/R.12 وثيقةاستعرض المجلس التنفيذي ال -45
التقييم المؤسسي لكفاءة توصيات لمعالجة التجديد التاسع للموارد،  اتخالل مشاور  عليها إدارة الصندوق

على النحو  تعليقات مكتب التقييم المستقل عليها فضال عن الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوق
 ارد في الضميمة.الو 
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التقييم المؤسسي إدارة الصندوق ألنها تستجيب للعديد من توصيات  ورحب المجلس بخطة العمل التي أعدتها -46
أعمال اإلصالح في الصندوق.  ، وتبني على جدوللكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوق
 ة.وعبر عن دعمه القوي اللتزام الصندوق بتحسين الكفاء

 قدم ممثلو المجلس العديد من التعليقات، وال سيما ما يلي:و  -47

رحب بمقترح إدارة الصندوق ، و الضوء على أهمية زيادة االنتقائية القطرية والمواضيعيةالمجلس سلط (أ )
ورقة تضع الخطوط الرئيسية للخيارات الخاصة باالنتقائية القطرية للوصول إلى وضع أولويات بتقديم 

لضمان تحقيق الحد األكبر لألثر من موارده. وأوصى المجلس بمناقشة هذه أفضل لدعم الصندوق و 
 القضية خالل مشاورات التجديد العاشر للموارد.

وتم التعبير أيضا عن دعم االستعراض المقترح الستراتيجية ورؤية الحضور القطري للصندوق. وفي (ب )
 صندوق.هذا السياق، سلط الضوء على أهمية استكمال إطار المساءلة في ال

وفيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، رحب المجلس بصورة عريضة بإدخال نظام تسجيل وقت (ج )
 الموظفين، كما تم االتفاق عليه خالل مشاورات التجديد التاسع للموارد.

وباإلشارة إلى تعزيز وظيفة الميزانية المؤسسية، بما في ذلك إنشاء وحدة الميزانية وتطوير المنظمة (د )
لروابط بين الميزانية وخطط قوة العمل، سلط المجلس الضوء على أهمية التطرق للتوصيات لتعزيز ا

 في مجال اإلدارة المالية.
الحسابات عن اهتمامها القوي بالمقترح الذي خرجت به  وفي مالحظة ذات صلة، عبرت رئيسة لجنة مراجعة -48

 ر.ة لمناقشة خطة العمل الموحدة بتفصيل أكبوالسبعين لعقد اجتماعات مشترك لجنة التقييم في دورتها الثامنة

بالفعل في تحسين كفاءة الصندوق، وسلطت الضوء على  وأشارت إدارة الصندوق إلى التقدم الذي تم إحرازه -49
تركيزه على طرائق  بدال منالقيادة االستراتيجية ووضع األولويات،  أن يوفر المجلس التنفيذيإلى الحاجة 

 ذ.التنفي

 .خطة العمل الموحدة لى علم بالتقدم المحرز في تنفيذوسيبقى المجلس ع -51

من جدول  6تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة )البند  -هاء
 األعمال(

وهي الوثيقة الخاصة بتقرير رئيس الصندوق عن وضع  ،EB 2013/109/R.13 المجلس إلى الوثيقة انتقل -51
 ق.الملحوارد في على النحو المكتب التقييم المستقل عليها  وتعليقاتاإلدارة،  دابيرتنفيذ توصيات التقييم وت

بتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ وقدم رئيس لجنة التقييم تقريرا عن مداوالت لجنة التقييم فيما يتعلق  -52
 في الدورة السابعة والسبعين للجنة التقييم. توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

الصيغة الجديدة الموجزة لتقرير رئيس الصندوق  عضاء المجلس عن تقديرهم إلدارة الصندوق لهذهوعبر أ -53
اإلدارة، وعلى الخطوات التي اتخذتها اإلدارة لتعزيز أداء الصندوق،  عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير

ض لخصوص فقد سلط بعالتقييم على التغذية الراجعة المفيدة التي وفرها. وعلى وجه ا وشكروا مكتب
واإلجراءات التي اتخذتها  ألعضاء الضوء على دعمهم لمعالجة مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،ا
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وتعزيز إدارة النتائج، وتتبع حسابات المشروعات  إدارة الصندوق بهذا الشأن، بما في ذلك إطار السياسات،
 ة.والموارد المكرس

 ر.ا بمحتويات هذا التقريوأحاط المجلس التنفيذي علم -54

)ج( من 4و 7 برامج الفرص االستراتيجية القطرية وتقييمات البرامج القطرية )البندان -واو
 جدول األعمال(

نيبال وهايتي. وبما و  كمبودياو  روانداو  كينيالالقطرية  استعرض المجلس التنفيذي برامج الفرص االستراتيجية -55
ات البرامج القطرية على المجلس، بالتزامن مع برامج الفرص بعرض تقييم يتماشى مع المقترح القائل

لبرامج ت االقطرية ذات الصلة، فقد عرض على المجلس للنظر فيه بموجب هذا البند تقييما االستراتيجية
لى ت ععالوة على ذلك، فقد وفر مكتب التقييم المستقل في الصندوق تعليقاو . ونيبال روانداو  القطرية لكينيا

في  المجلس في دورته المنعقدة من مقدمطلب عمال بالثالثة،  البلدانرص االستراتيجية القطرية لهذه برامج الف
ة في الفرص االستراتيجية القطري برامجالستالم مذكرات من مكتب التقييم المستقل حول  2113 أبريل/نيسان

 ة.للبرامج القطري إجراء تقييمات بلدان التي تم فيهاال

 قية والجنوبيةأفريقيا الشر  )أ(

 كينيا (1)

استعرض المجلس باهتمام برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية كينيا، على النحو الوارد في  -56
EB 2013/109/R.14  الضميمة وAdd.1 ضافة . وتم االعتراف بأهمية تركيز الصندوق على التكثيف وا 

التركيز على األراضي القاحلة  تم، مثلما يعيةدارة المستدامة للموارد الطبالقيمة والوصول إلى األسواق واإل
وتم انعدام األمن الغذائي. األشخاص الذين يعانون من لفقر و من اأعلى بها معدالت وشبه القاحلة التي 

التدخالت تقييم برنامج قطري لتحديد مجاالت استند إلى أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  الثناء على
ومن . كبيرمؤسسي خطة إصالح كينيا  بدأتوضح أنه في أعقاب العملية االنتخابية، . وأهذه ذات األولوية

المعروفة باسم الخطة الثانية متوسطة األجل الستراتيجية التنمية الطويلة األجل في كينيا، المقرر صدور 
فويض تتحقيق الالمركزية و تحدد حكومة الدولة وحكومات البلديات طرائق ، قريبا، في حين 2131رؤية 

وفر فرصة ستالفرص االستراتيجية  ات السنوية القطرية لبرنامجستعراضاال وتم التأكيد على أن. المسؤوليات
وهي ، التسييرمع االستراتيجيات القطرية وطرائق متواءما ظل تنفيذ البرنامج القطري للصندوق يلضمان أن 

فإنه المدينة مركز إقليمي،  أنر في نيروبي و تطور. وأوضح كذلك أنه بالنظر إلى أن األمم المتحدة لديها مقت
الجهات المانحة.  معحوار السياسات والتنسيق في مجال سيتم تعزيز قدرات المكتب القطري للصندوق 

عي في تصميم البرامج كوسيلة للوصول يضاوأخيرا، تم تسليط الضوء على أهمية االستهداف الجغرافي والمو 
 د الميزة النسبية للصندوق.يثر ضعفا وتأكإلى أصحاب الحيازات الصغيرة األك

 رواندا (2)

 الوثيقة استعرض المجلس برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لرواندا، على النحو الوارد في -57
EB 2013/109/R.15وضميمتهاAdd.1د أي تعليقات.ر ، ولم ت 
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 آسيا والمحيط الهادي )ب(

 كمبوديا (1)

الوثيقة تراتيجية القطرية لكمبوديا، على النحو الوارد في برنامج الفرص االس التنفيذي استعرض المجلس -58
EB 2013/109/R.16برنامج الفرص كمبوديا عن دعم بلده الكامل وملكيتها الكاملة ل حكومة . وأعرب ممثل

االستراتيجية القطرية. وأثنى ممثلو المجلس على الطبيعة التعاونية للغاية لعملية إعداد االستراتيجية ورحبوا 
زها على القدرة على الصمود. وأشار الممثلون أيضا إلى الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في تطوير بتركي

القطاع الزراعي في البلد على الرغم من عدم وجود مكتب قطري. واستفسر المجلس عن المخاطر بالنسبة 
الصندوق على  للمجموعات المستهدفة للصندوق الناتجة عن الصراعات العنيفة على األراضي، وشجع

تيسير الحوار مع وزارة الزراعة والغابات ومصايد األسماك بشأن سياسات األراضي. وأوضح أن الصندوق 
منع االستيالء على األراضي في جميع  هكان على علم تام بحالة األراضي؛ وأقر الصندوق بأنه ال يمكن

من خالل مساعدتهم من األراضي رة حمي حقوق أصحاب الحيازات الصغيييمكن أن  هأنحاء كمبوديا، ولكن
 .يضااألر  فيناجحة  إنتاجيةمشروعات زراعية تطوير على 

 نيبال (2)

 الوثيقة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لنيبال، على النحو الوارد فيبالمجلس  رحب -59
EB 2013/109/R.17 ضميمتهاوAdd.1. يم وأشار المجلس إلى أن االستراتيجية تستند إلى توصيات تقي

البرنامج القطري وتنطوي على عملية تصميم تشاركية مدتها ستة شهور. وأثنى المجلس على مواءمة برنامج 
الفرص االستراتيجية القطرية مع استراتيجية التنمية الريفية في نيبال، وحقيقة أنه يعكس التدفق المتزايد من 

البلد. وعلق المجلس على صعوبة العمل في تحويالت العمال المهاجرين ومخاطر تغير المناخ التي يواجهها 
بيئة ما بعد الصراع والتحديات التي يفرضها عدم االستقرار السياسي وعملية توطيد السالم. وسلط أعضاء 
المجلس الضوء على أهمية إقامة شراكات جديدة مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 

ئيين والمتعددي األطراف. ووافق الصندوق على أن التمويل المشترك الخاص، والعمل مع الشركاء الثنا
للعمليات الجارية والجديدة سيساعد على تعزيز تسليم المشروعات وبناء أوجه تآزر. وأخيرا، أعرب المجلس 

 ذخيرة المشروعات التيمبتكرة الواردة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، مثل العن تقديره للمقترحات 
دارة مشتركة إلإنشاء وحدة المتعلق بمقترح التحويالت المالية، و بالربط بين دعم المؤسسات الصغيرة ت
 .أداء البرنامج القطريوزارة المالية، لتعزيز تابعة لتكون  اتمشروعال

 مريكا الالتينية والكاريبيأ )ج(

 هايتي

 الوثيقة هايتي، على النحو الوارد فيجمهورية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لعلى المجلس  صادق -61
EB 2013/109/R.18 ح الواضح في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، ي. وأثنى على التقييم الذاتي الصر

والمواءمة القوية مع سياسات واستراتيجيات حكومة هايتي واإلطار االستراتيجي للصندوق، وأهمية مجال 
 تغير المناخ والتكيف معه. جدول أعماللقطرية، وال سيما فيما يتعلق بتركيز برنامج الفرص االستراتيجية ا
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، وكذلك برامج الفرص االستراتيجية القطريةوتمت اإلشارة إلى أهمية تعميم قضايا التمايز بين الجنسين في 
 إلى الحاجة إلى تعزيز رصد وتقييم األنظمة والدعم المؤسسي.

من  8ضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها )البند المشروعات/البرامج المعرو  مقترحات -زاي
 جدول األعمال(

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (أ)

 أوغندا: مشروع الشمول المالي في المناطق الريفية
 ي:واعتمد القرار التال EB 2013/109/R.19 نظر المجلس التنفيذي في المقترح الوارد في الوثيقة -61

مليونا  رية أوغندا قرضا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته تسعة عشرالصندوق إلى جمهو  قـرر: أن يقدم"
وحدة حقوق سحب خاصة(، وأن يخضع ألية  11 311 111ة )وثالثمائة ألف وحدة حقوق سحب خاص

 "ة.للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيق شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي

 يآسيا والمحيط الهاد )ب(

 بنغالديش: مشروع التكيف مع تغير المناخ وحماية سبل العيش (1)
 ي:وضميمتها، واعتمد القرار التال EB 2013/109/R.39 نظر المجلس التنفيذي في المقترح الوارد في الوثيقة -62

 الصندوق إلى جمهورية بنغالديش الشعبية منحة قيمتها خمسة عشر مليون دوالر أمريكي قـرر: أن يقدم"
ة دوالر أمريكي( أو ما يعادل تسعة ماليين وتسعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاص 12 111 111)
وحدة حقوق سحب خاصة( على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو  1 111 111)

 "ة.للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيق أساسي

لتي أعربت عنها ألمانيا والمملكة المتحدة وعدد وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل الصندوق على تبديد الشواغل ا -63
من الممثلين اآلخرين فيما يتعلق بعدد من المسائل التي طرحت في التقرير األخير لمنظمة بنغالديش الدولية 
المعنية بالشفافية والمتعلقة بقدرات الوكالة المنفذة للمشروع على تقديم الخدمات. وسيقدم الصندوق تقريرًا إلى 

من خالل تقرير اإلشراف األول لهذا المشروع على أن يتضمن قسمًا مخصصًا بشأن المسائل التي المجلس 
طرحت في تقرير المنظمة الدولية المعنية بالشفافية، بما في ذلك كيف تعالج الوكالة المنفذة للمشروع نتائج 

سيعرض تقرير اإلشراف، الذي سيتم المشروع وتقييمًا لإلدارة المالية للوكالة المنفذة للمشروع وقدراتها. كما 
 .رنشره، الخطوات التي اتخذها الصندوق إلدارة المخاطر والتغلب على أي أوجه قصو

تعديل  -السبيال -شروع دعم ُسبل العيش في غوادارق: مباكستان: مذكرة رئيس الصندو (2)
 على اتفاقية التمويل

استثناء عن أحكام  علىووافق  EB 2013/109/R.21نظر المجلس التنفيذي في المقترح الوارد في الوثيقة  -64
 311 111وتوزيع نفقات تصل إلى ما مجموعه  ،( من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية2)أ()2-1 البند

دوالر أمريكي  22 111دوالر أمريكي للفئة الثانية )المركبات(؛ و 222 311دوالر أمريكي على النحو التالي: 
دوالر  11 311والبدالت(؛ و الرواتبدوالر أمريكي للفئة السابعة ) 32 111معدات والمواد(؛ وللفئة الثالثة )ال

 اتفاقيةمن  2، الجدول 1)الفقرة  المخصصاتتكاليف التشغيل اإلضافية( من جدول أمريكي للفئة الثامنة )
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لنفاذ، تعتبر مؤهلة حيز ا االتفاقيةولكن قبل تاريخ دخول  2111مايو/أيار  11التمويل(، المتكبدة بعد 
تنفيذ فترة ، إذا كانت مؤهلة بخالف ذلك، على الرغم من حقيقة أنها تكبدت قبل بداية االتفاقيةألغراض 
 المشروع.

فييت نام: مشروع التنمية الريفية المستدامة لصالح الفقراء في محافظتي ها تنه وكوانغ  (3)
 بنه

 ة:، واعتمد القرارات التاليEB 2013/109/R.22 ثيقةنظر المجلس التنفيذي في المقترح الوارد في الو  -65

"قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية فييت نام االشتراكية قرضا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته أربعة 
وحدة حقوق سحب خاصة( على أن  11 111 111عشر مليونا وتسعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة.يخضع ألية شروط وأحكام أخرى 

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية فييت نام االشتراكية منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وثالثين ألف 
وحدة حقوق سحب خاصة( على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى  331 111وحدة حقوق سحب خاصة )

 على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة.  تكون مطابقة

ل حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي، من خال قرر أيضا: أن يقدم
للغاية تعادل قيمته  لصندوق بصفته وصيا عليه، إلى جمهورية فييت نام االشتراكية قرضا بشروط تيسيريةا

يورو(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون  1 111 111) سعمائة ألف يوروسبعة ماليين وت
 ".ةواألحكام الواردة في هذه الوثيق مطابقة على نحو أساسي للشروط

 أمريكا الالتينية والكاريبي )ج(

  الشرقيقليم في اإل ةلتعاونياكوبا: مشروع التنمية الريفية 
 ة:، واعتمد القرارات التاليEB 2013/109/R.24 وارد في الوثيقةنظر المجلس التنفيذي في المقترح ال -66

"قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية كوبا قرضا بشروط عادية تعادل قيمته ستة ماليين وثمانمائة 
وحدة حقوق سحب خاصة( على أن يخضع ألية  2 221 111وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

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

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق قرضا من حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن 
 21 211 111الغذائي إلى جمهورية كوبا بشروط عادية تعادل قيمته عشرين مليونا وثمانمائة ألف يورو )

ية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه يورو( على أن يخضع أل
 الوثيقة. 

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية كوبا منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وأربعين ألف وحدة حقوق 
ى وحدة حقوق سحب خاصة( على أن تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة عل 311 111سحب خاصة )

 نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة."

دخوله حيز النفاذ بعد ستة أسابيع من اختتام أعمال  تمت الموافقة على هذا المشروع، مع االتفاق علىو  -67
، خالل هذه الفترة. و 2113 أكتوبر/تشرين األول 31 للمجلس التنفيذي، أي في الدورة التاسعة بعد المائة
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في هذه الدورة،  من الممثلين الذين لم يتمكنوا من اتخاذ موقف الواليات المتحدة وغيرهممثل ن بالنسبة لكل مو 
الفور بعد انقضاء هذه المدة  فإن الوقت المقرر سيسمح لهم بتسجيل موقفهم. وسوف يتم إعالم المجلس على

تير الصندوق سوف يتواصل مكتب سكر ا. و القصوى بأية مواقف إضافية أو وجهات نظر، ليتم تسجيله
 ق.المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندو  بصورة رسمية مع الدول األعضاء بهذا الشأن من خالل

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق: إنشاؤها واختيار رئيسها  -حاء
 من جدول( 9 )البند

ن هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر بعنوا EB 2013/109/R.25 نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة -68
لتقرير ومشروع القرار الوارد ة انشاؤها واختيار رئيسها. ووافق المجلس على عرض مسودق: إلموارد الصندو 

عبر عضوان من أعضاء المجلس عن تفضيلهما . و فيها على الدورة السابعة والثالثين لمجلس المحافظين
مع إيالء االعتبار الواجب لشهر  أواخر شهر يونيو/حزيران، شاورات فيلخيار عقد دورة ثانية لهيئة الم

حضور في دورات هيئة وفيما يتعلق بمستوى الولم يعبر عن عدم الموافقة على هذه التواريخ.  رمضان،
التعهد لط الضوء على أهمية ضمان مشاركة سلطة مناسبة رفيعة المستوى لها صالحية المشاورات، س

مكتب  الحال في جميع المؤسسات المالية الدولية. وذّكر أعضاء المجلس بضرورة إشعار وكما ه ،اتالتزامب
المناسب، بهدف  سكرتير الصندوق بأسماء الممثلين الذين سيحضرون دورات هيئة المشاورات في الوقت

 ب.تيسير توفير الوثائق لهم، ووصولهم إليها في الوقت المناس

وظيفة الرئيس الخارجي لعملية المشاورات سوف  لمجلس بأن المرشح لشغلعالوة على ذلك، فقد أعلم او  -69
 .2113 المتعلقة بالتجديد العاشر للموارد في عام ينخرط أيضا في األنشطة األولية

 من جدول األعمال( 10المسائل المالية )البند  -طاء

 لجنة مراجعة الحسابات ةتقارير رئيس )أ(
رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعي اللجنة السابع والعشرين بعد استعرض المجلس التنفيذي تقريري  -71

EB 2013/109/R.27و EB 2013/109/R.26المائة، والثامن والعشرين بعد المائة، كما وردا في الوثيقتين 

 على التوالي.

يون، والتي تم وسلطت رئيسة اللجنة الضوء على مناقشات اللجنة لوثيقة اإلطار المعدل للقدرة على تحمل الد -71
المجلس التنفيذي. وقد طلب أعضاء  تقديمها إلىطلب معلومات إضافية عنها وتعديالت طفيفة عليها قبل 

اللجنة معلومات واضحة شاملة عن طرائق تسديد التعويضات، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد حجم المساهمة 
 المطلوبة من الدول األعضاء.

بلغت وأ ندوق، فقد توفر للجنة تفسير عن األداء السلبي للحافظةوفيما يتعلق بحافظة استثمارات الص -72
اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة للتطرق لهذه المسألة. وبعدئذ طلبت اللجنة من اإلدارة عرض تقرير عن ب

التي تضم دراسة  EB 2013/109/R.38/Add.1حافظة االستثمارات على المجلس التنفيذي مع الوثيقة 
 .المسألةعن هذه خارجية 

يطاليا أكال من  وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن -73  ق مساهمة.ائوثودعت الواليات المتحدة وا 
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وأعلم أعضاء المجلس التنفيذي بأن هولندا لم تعد عضوا في لجنة مراجعة الحسابات، وأن القائمة ألف قد  -74
لمجلس التنفيذي، وافق من النظام الداخلي ل 1-11اقترحت أن تحل كندا محلها. وبما يتماشى مع المادة 

المجلس التنفيذي على تعيين كندا في لجنة مراجعة الحسابات للفترة المتبقية من شغل هذا المقعد، والمنتهية 
 . 2015في أبريل/نيسان 

اللجنة حول االجتماعين السابع والعشرين بعد المائة والثامن رئيسة وبعد استعراض المجلس لتقريري  -75
 لى التوالي، أحاط علما بالمعلومات الواردة فيهما.والعشرين بعد المائة، ع

 تجديد موارد الصندوق بأنشطةوضع ميزانية النفقات الخاصة  )ب(
نظر المجلس في المقترح بوضع ميزانية نفقات خاصة لألنشطة المتعلقة بتجديدات موارد الصندوق، على  -76

مراجعة الحسابات نظرت في هذه  ، مع مالحظة أن لجنةEB 2013/109/R.28النحو الوارد في الوثيقة 
 وأيدتها في دورتها الثامنة والعشرين بعد المائة. الوثيقة

للنفقات الخاصة بعمليات تجديد موارد الصندوق وبرمجة ميزانية خاصة  المجلس التوصية بوضع ميزانية وأيد -77
ر ية ومشروع القراالصلة بالتجديد العاشر للموارد. ووافق المجلس على عرض كل من التوص بالنفقات ذات

السابعة والثالثين المقرر عقدها  على مجلس المحافظين في دورته EB 2013/109/R.28 لوارد في الوثيقةا
 .والموافقة عليهماللنظر فيهما  2111 في فبراير/شباط

من  11مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة والثالثين لمجلس المحافظين )البند  -ياء
 ال(جدول األعم

للدورة السابعة والثالثين لمجلس المحافظين  نظر المجلس التنفيذي في مسودة جدول األعمال المؤقت -78
ووافق عليها بما يتماشى مع المادة السادسة من النظام الداخلي  (EB 2013/109/R.29/Rev.1 )الوثيقة

 11ء ي األربعاالمجلس إلى أنه من المقرر عقد مجلس المحافظين يوم لمجلس المحافظين. وأشار
 ة.وأن المجلس سوف يستلم أيضا برنامجا ألحداث الدور  2111 فبراير/شباط 21براير/شباط، والخميس ف

 من جدول األعمال( 12مسائل أخرى )البند  -كاف 

 تعديل محاضر جلسات الدورة الثامنة بعد المائة للمجلس التنفيذي )أ(
 بعد المائة، كما تم تعديلها في الوثيقة منةتبنى المجلس التنفيذي محاضر جلسات الدورة الثا -79

 EB 2013/109/R.31. 

 تقرير عن اتفاقيات الشراكة المؤسسية في الصندوق  )ب(
التي توجز المناقشات التي دارت بشأن  EB 2013/109/R.32 الوثيقةبعد ذلك استعرض المجلس التنفيذي  -81

لدورة السادسة بعد المائة للمجلس، واإلجراء في الصندوق التي عقدت خالل ا الشراكات إقامةاستراتيجية 
جرت في الدورة السابعة  للتفاوض والتوقيع والموافقة على االتفاقيات والوثائق القانونية المشابهة، والتي المتبع

التنفيذ المعمول بها في الموافقة و وطرائق  نهجالاستعراضا للشراكات و أيضا وفرت الوثيقة و بعد المائة. 
 ا.ل المضي بها قدمالصندوق، وسب
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الشراكات  بإقامةاالتفاقيات الخاملة، والتطورات الخاصة  وطلب األعضاء معلومات إضافية تتعلق بإغالق -81
إذا أخذنا في االعتبار الحاجة إلى تعبئة المزيد من الموارد اإلضافية. واقترح  مع القطاع الخاص، وبخاصة

لهما ألغراض  كالتان اللتان تتخذان من روما مقرااألعضاء النظر في األدوات التي تستخدمها الو  بعض
كانت االتفاقيات قد  وما إذاالشراكات  إيضاحات حول النتائج المتوقعة من تلباتخاذ القرارات والرصد. وط  

ما هي أفضل الممارسات التي ؛ و عرضة للمساءلة أيضا ألقت بمسؤوليات محددة على موقعيها، وجعلتهم
ي تال المعاييرطلب أحد ممثلي الدول األعضاء معلومات إضافية عن م. و تعليمكن اقتناصها لتيسير ال

 ن.على موافقة مسبقة أو الحقة من المجلس التنفيذي على اتفاقيات التعاو  طبق للسعي للحصولتس

لتحديد أي من االتفاقيات ما زال نشطا، وأي منها  وأشارت إدارة الصندوق إلى أنها قد أجرت استعراضا -82
أن اإلبقاء على اتفاقيات الشراكات إلى اإلدارة  توأشار بد من إيقافه.  ة التفعيل، وأي منها اليتطلب إعاد

أكدت إدارة و الشركاء يمكن أن يكون مفيدا للسماح بإمكانية إعادة تفعيلها في المستقبل.  الخاملة مع بعض
كريس الموارد لتوسيع الجهود ت على األهمية المتنامية للتعاون مع القطاع الخاص مشيرة إلىأيضا الصندوق 

 ة.الوكالتين األخرتين جاري في هذا المضمار وأعلمت المجلس بأن المناقشات مع

، أحاط علما بالمعلومات الواردة فيها، وصادق EB 2013/109/R.32 الوثيقةالمجلس وبعد أن استعرض  -83
وتنفيذ الشراكات  إلقامةرح االستنتاجات التي توصلت إليها فيما يتعلق بنهج إدارة الصندوق المقت على

 ة.المستقبلي

لمجلس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الصندوق الدولي  انتخاب ممثلين )ج( 
 للتنمية الزراعية

المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي  بالنظر في الوثيقة الخاصة بانتخاب ممثلين لمجلس -84
باقتراح أن يشغل التنفيذي (، تم إعالم المجلس EB 2013/109/R.33) اعيةالصندوق الدولي للتنمية الزر 

جنوب  ، المستشار )للشؤون الزراعية( والممثل الدائم المناوب لجمهوريةMoshibudi Rampediر الدكتو 
وهي الممثلة الدائمة المناوبة  ،Donatienne Hissardة منصب عضو في هذه اللجنة؛ وكذلك السيد ،أفريقيا
الدائم للمملكة العربية السعودية كعضو  الممثلمساعد ويش، يسا كعضو مناوب أول؛ والسيد طارق الدر لفرن

بصفتهم المنتخبين للعمل كأعضاء في هذه اللجنة يقومون بذلك  مناوب ثان. ومع استذكار أن الممثلين
 سبتمبر/أيلول 31 لمجلس الممثلين المقترحين لشغل فترة ثالث سنوات تنتهي فيب ا، فقد انتخالشخصية

2112. 

تقرر في يفي تركيبة هذه اللجنة  التناوبموضوع  واستجابة لتساؤل من ممثل إندونيسيا، تم إيضاح أن -85
 م.مشاورات غير رسمية بين القوائ

 باألراضي استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني )د( 
الخاصة باستضافة أمانة  EB 2013/109/R.34الوثيقة في نظر و  امغلق ااجتماعالمجلس التنفيذي  عقد -86

اختصاصات اتفاقية االستضافة الجديدة مع بشأن للرئيس بالتفاوض  وأذن باألراضي االئتالف الدولي المعني
 بنودعرض توس من تلك الوثيقة. 21إلى  11على النحو الوارد في الفقرات واالنتهاء منها مجلس االئتالف 

في دورة  للموافقة عليهاالمجلس التنفيذي  على عد التفاوض بشأنها،، بصيغتها باالستضافة الجديدةاتفاقية 
 .الحقة
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 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر اآللية العالمية تحديث عن التطورات المتعلقة باستضافة )ه(
ية عن التطورات المتعلقة باستضافة اآللية العالم على تحديثطلع أو  امغلق االمجلس التنفيذي اجتماع عقد -87

 ر.التصح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة

 إعادة تخصيص مبالغ المشروعات الملغاة )و( 
التنفيذي في بند حول معاملة مبالغ قروض  من ممثل الهند، نظر المجلس مقدمتعقيبا على طلب  -88

 ة.المشروعات الملغا

ا الموضوع من خالل تستعرض إدارة الصندوق هذ د أي اقتراح بهذا الشأن، اتفق على أنيونظرا لتعق -89
الموارد على أساس األداء، وعرض اقتراحه على المجلس التنفيذي  مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص

 .2113 ديسمبر/كانون األول للنظر فيه في دورة

 اختتام الدورة -الم

يها الدورة، ثم أشار إلى إعراب بعض البلدان عن رغبتها في زيادة عدد مواطن إجراءاتلخص الرئيس  -91
المعينين في الصندوق. وفي هذا الصدد، سلط الرئيس الضوء على أن نسبة الموظفين من جنسية معينة ال 

ينبغي أيضا وضع المكاتب القطرية للصندوق أشار إلى أنه تناسب بالضرورة مع المساهمة المالية للبلد. و ت
تعوضه في بعض صندوق في االعتبار في هذه المسألة، حيث إن انخفاض عدد الموظفين في مقر ال

الصندوق أكفأ يكون بضمان أن في واجبه على وجود مكتب قطري. وأكد أيضا الفائدة من  الحاالت
 عمله، ودعا األعضاء إلى اقتراح مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة. تالموظفين في مجاال

قتراحات أثناء الدورة، وانتهز وفي الختام، وجه الرئيس الشكر لممثلي المجلس على ما قدموه من توجيه وا -91
قائمة بأعمال الفرصة ليعرب عن شكره العميق للسيدة شيريل موردن لجهودها وتفانيها في العمل بوصفها ال

أكتوبر/تشرين  11في  سكرتير الصندوق. وأشار إلى أن السيدة موردن ستترك مكتب سكرتير الصندوق
ائبة مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد ورئيسة مكتب األول لمتابعة واجباتها المزدوجة في الصندوق كن

 االتصال ألمريكا الشمالية.

 الوثائق المعروضة للعلم -رابعا
 عرضت الوثائق التالية على المجلس ألغراض العلم: -92

 الوثيقة  2112-2113ة في الفترة أنشطة المشروعات المزمع(EB 2013/109/R.35) 
 الوثيقة الصندوق  تطبيق مراجعات األداء على إمكانية(EB 2013/109/R.36) 
 الوثيقة  لموارد الصندوق التاسع تقرير عن وضع مساهمات التجديد(EB 2013/109/R.37) 
 الوثيقة  2113 والثاني من عام األول ينتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل(

EB 2013/109/R.38+Add.1)
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 المراقبون
 

OBSERVERS 
 

OBSERVATEURS 
 

OBSERVADORES 
 
 
 

COSOP’s Deliberations1
: 

 
CAMBODIA 
  Khanrithykun SO  

  Directeur général 
  de la Direction générale  
  de l'Agriculture 
Ministère de l'agriculture,  
  des forêts et de la pêche 
Phnom Penh 

 
HAITI 

  Emmanuel CHARLES 

  Ministre Conseiller 
Chargé d'affaires, a.i. 
Ambassade de la République d'Haïti 
Rome 

 
KENYA 

  Mr Fabian MUYA  

  Agricultural Attaché 
Embassy of the Republic of Kenya 
Rome 

 
 

 

 
 

                                                      
1
عملية ( 3) 75 إجراءات استعراض المجلس التنفيذي لوثائق الفرص االستراتيجية القطرية، الفقرةEB 2002/77/R.12 وفقا للوثيقة   

 .اإلعداد
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 بعد المائة للمجلس التنفيذي التاسعةة بالوثائق المعروضة على الدورة قائم
 

 رمز الوثيقة
البند من جدول 

 األعمال
 العنوان

EB 2013/109/R.1/Rev.1 2 جدول األعمال المؤقت 

EB 2013/109/R.1/Rev.1/Add.1 + 
Add.1/Rev.1 

 برنامج عمل الدورة 2

EB 2013/109/R.2
 

برنامج عمل الصندوق المستند ع المستوى لاالستعراض المسبق رفي 3
، 2014ن العادية والرأسمالية للصندوق لعام يإلى النتائج والميزانيت

برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في االستعراض المسبق لو 
وخطته  2014الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 3172-3175اإلشارية للفترة 

EB 2013/109/R.3 4(a)(i) تقريررئيسلجنةالتقييمعندورتهاالسابعةوالسبعين 

EB 2013/109/R.4 4(a)(ii) تقرير رئيس لجنة التقييم عن الزيارة القطرية إلى فييت نام 

EB 2013/109/R.5 4(a)(iii) تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والسبعين 

EB 2013/109/R.6 + Add.1 4(b) في  ودعم التنفيذ المباشر إلشرافلمؤسسي لسياسة االتقييم ا
 الصندوق

EB 2013/109/R.7 4(c)(i) تقييم البرنامج القطريكينيا : 

EB 2013/109/R.8 4(c)(ii) تقييم البرنامج القطريرواندا : 

EB 2013/109/R.9 4(c)(iii) تقييم البرنامج القطرينيبال : 

EB 2013/109/R.10 + Add.1 + 

EB 2013/109/R.11 + Add.1 + C.R.P.1 

4(d) (وثيقة سرية) تعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق 

EB 2013/109/R.12 + Add.1 5  التشغيلية والمؤسسيةكفاءة  التعزيز الموحدة لالصندوق خطة عمل 

EB 2013/109/R.13 + Add.1
بير تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدا 6 2

 اإلدارة

EB 2013/109/R.14 + Add.1 7(a)(i) برنامج الفرص االستراتيجية القطريةكينيا : 

EB 2013/109/R.15 + Add.1 7(a)(ii) برنامج الفرص االستراتيجية القطريةارواند : 

EB 2013/109/R.16 7(b)(i) برنامج الفرص االستراتيجية القطريةكمبوديا : 

                                                      
2
 .الوثيقةمعروضةباللغةاإلنجليزيةفقط 
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EB 2013/109/R.17 + Add.1 7(b)(ii) برنامج الفرص االستراتيجية القطريةنيبال : 

EB 2013/109/R.18 7(c) برنامج الفرص االستراتيجية القطريةهايتي : 

EB 2013/109/R.19 8(a) مشروع الشمول المالي في المناطق الريفيةأوغندا : 

EB 2013/109/R.39 + Add.1 + Sup.1
3 8(b)(i) تغير المناخ وحماية سبل العيش: مشروع التكيف مع بنغالديش 

EB 2013/109/R.20
4
 8(b)(ii) :مشروع اإلنتاج الحيواني والوصول إلى األسواق باكستان 

EB 2013/109/R.21 8(b)(iii) مذكرة رئيس الصندوق: مشروع دعم س بل العيش في باكستان :
 تعديل على اتفاقية التمويل -السبيال -غوادار

EB 2013/109/R.22 8(b)(iv) مشروع التنمية الريفية المستدامة لصالح الفقراء في فييت نام :
 محافظتي ها تنه وكوانغ بنه

EB 2013/109/R.24 + Corr.1
5 8(c) الشرقياإلقليم في التعاونية : مشروع التنمية الريفية كوبا 

EB 2013/109/R.25  9 اؤها : إنشهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق
 واختيار رئيسها

EB 2013/109/R.26 10(a)(i) لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السابع والعشرين  ةتقرير رئيس
 بعد المائة

EB 2013/109/R.27 10(a)(ii) والعشرين  الثامنلجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  ةتقرير رئيس
 بعد المائة

EB 2013/109/R.28 10(b) لنفقات الخاصة بعمليات تجديد موارد الصندوقوضع ميزانية ا 

EB 2013/109/R.29/Rev.1 11  مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة والثالثين لمجلس
 المحافظين

EB 2013/109/R.30
إعادة انضمام أستراليا إلى الصندوق، ونظام تخصيص األصوات  12 6

 في الصندوق

EB 2013/109/R.31 13(a) اضر جلسات الدورة الثامنة بعد المائة للمجلس التنفيذيتعديل مح 

EB 2013/109/R.32 13(b) لصندوقفي االمؤسسية  ةتقرير عن اتفاقيات الشراك 

EB 2013/109/R.33 13(c) مجلس المحافظين في لجنة المعاشات التقاعدية ل نانتخاب ممثلي
 لموظفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

EB 2013/109/R.34 13(d) استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضي 

                                                      
3
 الوثيقة معروضة باللغة اإلنجليزية فقط. 

 .تم حذف هذا البند من جدول األعمال  4
 الوثيقة معروضة باللغة اإلنجليزية والفرنسية والعربية.  5
 تم حذف هذا البند من جدول األعمال.  6
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  الوثائق المعروضة للعلم

EB 2013/109/R.35 14 3175-3172 أنشطة المشروعات المزمعة 

EB 2013/109/R.36 15 إمكانية تطبيق مراجعات األداء على الصندوق 

EB 2013/109/R.37 16  لموارد الصندوقتقرير عن وضع مساهمات التجديد التاسع 

EB 2013/109/R.38 + Add.1 17 األول والثاني من  ينتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل
 2013عام 

  مذكرات إعالمية

EB 2013/109/INF.1  ترتيباتالدورةالتاسعةبعدالمائةللمجلسالتنفيذي 

EB 2013/109/INF.2  أصول القروض  تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد
 وفوائدها ورسوم خدمتها

EB 2013/109/INF.3  الديونبينالصندوقال جدولة إعادة الزراعيةداتفاقية وليللتنمية
 وجمهوريةمالي

EB 2013/109/INF.4  بين التفاهم نتائجتصويتالمجلسالتنفيذيبالمراسلةعلىمذكرة
 ةالزراعيةمصرفالتنميةاآلسيويوالصندوقالدوليللتنمي

EB 2013/109/INF.5   نتائج خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة من أجل تنفيذ
سياسة مجلس الرؤساء التنفيذيين بشأن المساواة بين الجنسين 

 وتمكين المرأة

EB 2013/109/INF.6   نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على المقترحات الواردة
العمل الخاصة بتعيين مدير مكتب التقييم في تقرير مجموعة 

 (وثيقة سريةالمستقل في الصندوق )

EB 2013/109/INF.7   المنح والمشروعات والبرامج الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء
 المدة

EB 2013/109/INF.8
قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة التاسعة بعد المائة للمجلس   7

 التنفيذي

 

                                                      
 لغة اإلنجليزية فقط.الوثيقة معروضة بال  7
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 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيالسادة  مذكرة إلى
 األشخاص المرجعيون لألسئلة التقنية ونشر الوثائق:

Deirdre McGrenra 
 مديرة مكتب شؤون الهيئات الرئاسية

 2347 5459 06 39+ رقم الهاتف:
 gb_office@ifad.org البريد اإللكتروني:
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 جدول األعمال 
 ض و/أو التأكيدالبنود المقدمة للموافقة، واالستعرا -أوال 

 افتتاح الدورة  -1

 ]للموافقة[اعتماد جدول األعمال  -2

تيسيرًا على السادة ممثلي الدول األعضاء، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات 
 التالية لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه:

 ]للموافقة[

]لالستعراض[

]للتأكيد[

لمسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين العادية والرأسمالية االستعراض ا -3
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج 2014للصندوق لعام 
 ]لالستعراض[ 3172-3175وخطته اإلشارية للفترة  2014وميزانيته لعام 

 التقييم  -4

 ]لالستعراض[تقارير رئيس لجنة التقييم (أ )

 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السابعة والسبعين  (1)
 تقرير رئيس لجنة التقييم عن الزيارة القطرية إلى فييت نام  (2)
 تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والسبعين  (5)

 ]لالستعراض[لصندوق إلشراف ودعم التنفيذ في اسياسة االتقييم المؤسسي ل(ب )
 ]لالستعراض[تقييمات البرامج القطرية (ج )

 كينيا (1)
 رواندا (2)
 نيبال (5)

 ]للموافقة[تعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق (د )
 )جلسة مغلقة(

 ]لالستعراض[ الموحدة لتعزيز الكفاءة  التشغيلية والمؤسسية الصندوق خطة عمل  -5

 ]لالستعراض[قييم وتدابير اإلدارة تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات الت -6

 ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية  -7
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 أفريقيا الشرقية والجنوبية(أ )

 كينيا  (1)
 رواندا  (2)

 آسيا والمحيط الهادي(ب )

 كمبوديا  (1)
 نيبال  (2)

 أمريكا الالتينية والكاريبي(ج )

 هايتي 

 ]للموافقة[ها اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر في -8

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية(أ)

 أوغندا: مشروع الشمول المالي في المناطق الريفية

 آسيا والمحيط الهادي(ب )

 مشروع التكيف مع تغير المناخ وحماية سبل العيش: بنغالديش (1)
تعديل على  -السبيال -باكستان: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع دعم س بل العيش في غوادار (2)

 لاتفاقية التموي
 فييت نام: مشروع التنمية الريفية المستدامة لصالح الفقراء في محافظتي ها تنه وكوانغ بنه (5)

 أمريكا الالتينية والكاريبي(ج )

 كوبا: مشروع التنمية الريفية التعاونية في اإلقليم الشرقي
 ]للموافقة[إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق  -9

 المسائل المالية -11

 تقارير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات (أ )

 ]لالستعراض[تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السابع والعشرين بعد المائة  (1)
 ]لالستعراض[تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثامن والعشرين بعد المائة  (2)

 ]للموافقة[ق وضع ميزانية النفقات الخاصة بعمليات تجديد موارد الصندو (ب )

 ]للموافقة[مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة والثالثين لمجلس المحافظين  -11

 مسائل أخرى -12

 ]للموافقة[تعديل محاضر جلسات الدورة الثامنة بعد المائة للمجلس التنفيذي (أ )
 ]لالستعراض[تقرير عن اتفاقيات الشراكة المؤسسية في الصندوق (ب )
 فظين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةانتخاب ممثلين لمجلس المحا(ج )

  ]للموافقة[
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 )جلسة مغلقة( ]للموافقة[ استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضي(د )

]للعلم[ تحديث عن التطورات المتعلقة باستضافة اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (ه )
 مغلقة( )جلسة

 ]لالستعراض[إعادة تخصيص مبالغ المشروعات الملغاة (و )

___________________________________________________________ 

 الوثائق المعروضة للعلم -ثانيا 

ستناقش الوثائق المعروضة للعلم خالل دورة من دورات المجلس فقط في حال ارتأت إدارة الصندوق ضرورة ذلك، أو ورد 
محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجلس. على أن ي رَسل هذا الطلب كتابًة إلى سكرتير الصندوق قبل ثالثة طلب 

أسابيع من انعقاد تلك الدورة.

ولن يتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود التي ستناقش خالل هذه الدورة )أي البنود المعروضة 
التأكيد، أو البنود المعروضة للعلم التي تم تلقي طلب كتابي لمناقشها أثناء دورة المجلس(، للموافقة أو االستعراض أو 

 وسينشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل أسبوعين من انعقادها.
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 مذكرات إعالمية
 ترتيبات الدورة التاسعة بعد المائة للمجلس التنفيذي(أ )

 تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها(ب )
 اتفاقية إعادة جدولة الديون بين الصندوق الولي للتنمية الزراعية وجمهورية مالي(ج )

نتائج خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة من أجل تنفيذ سياسة مجلس الرؤساء التنفيذيين بشأن (د )
 الجنسين وتمكين المرأةالمساواة بين 

 المنح والمشروعات والبرامج الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة(ه )

نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على مذكرة التفاهم بين مصرف التنمية اآلسيوي والصندوق  (و )
 الدولي للتنمية الزراعية

واردة في تقرير مجموعة العمل الخاصة بتعيين نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على المقترحات ال(ز )
 مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة التاسعة بعد المائة للمجلس التنفيذي(ح )

 


