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محاضر جلسات الدورة الحادیة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي 

المقدمة-أوال 
. وترد قائمة 2014أبریل/نیسان 9-8یوميعقدت الدورة الحادیة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي في روما -1

بالمشاركین في الدورة في الملحق األول بهذه المحاضر.

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

جدول األعمال)من 1افتتاح الدورة (البند –ثانیا
لدورة رحب بجمهوریة كوریا كجزء من لوأثناء افتتاحه .افتتح رئیس الصندوق السید كانایو نوانزي الدورة-3

المجلس التنفیذي، عالوة على ترحیبه بجمیع المندوبین اآلخرین، والمراقبین الذین یحضرون المجلس 
. التنفیذي للمرة األولى، وأولئك الموجودین في قاعة االستماع

واستذكر رئیس الصندوق المخرجات الرئیسیة لدورة دیسمبر/كانون األول، والتي كانت مثمرة للغایة. وركز -4
على أن الندوة غیر الرسمیة الخاصة بقرض بنك التنمیة األلماني، والمداوالت التي أجرتها لجنة مراجعة 

اإلقراض، وهي الندوة التي عقدت في الحسابات في اجتماعها الثالثین بعد المائة المتعلقة بإطار 
مارس/آذار، قد أثبتت الحاجة لقرض بنك التنمیة األلماني لتنفیذ برنامج القروض والمنح لفترة التجدید التاسع 

والحاجة أیضا إلطار إقراض أطول أمدا، ولتمویل أكثر ابتكارا لتغطیة اإلقراض المستقبلي ،لموارد الصندوق
المتغیر.للصندوق ونموذجه المالي 

الرسمیة األخیرة والتزاماته زیاراتهوفر رئیس الصندوق ألعضاء المجلس عرضا موجزا عن ،بعدئذ-5
المستقبلیة، مسلطا الضوء على ما یلي:

-ثالث زیارات میدانیة إیجابیة للغایة بین ینایر/كانون األول ومارس/آذار إلى نیجیریا وبنن وأنغوال)أ(
بالسلطات أثناءهاالتقى ،لى زیارة بعض مواقع المشروعات الناجحةباإلضافة إو حیث على التوالي، 

الحكومیة رفیعة المستوى والقطاع المصرفي، وبصورة خاصة منح الرئیس نوانزي وسام جوقة الشرف 
لعمل الصندوق في البالد.، تكریما القادةالوطنیة في بنن برتبة كبیر

الذي أتاح له الفرصة س في ینایر/كانون الثانيمشاركته في المنتدى االقتصادي العالمي في دافو )ب(
لاللتقاء برؤساء الدول والوزراء والمدراء التنفیذیین للعدید من الشركات والمؤسسات.

زیارة رسمیة إلى المملكة العربیة السعودیة في فبرایر/شباط لاللتقاء بوزیري المالیة والزراعة، ومدیر )ج(
الدول األعضاء ه الزیارة مفتاحا للمزید من إعادة انخراط شكلت هذوقد. للتنمیةصندوق السعوديال

.القائمة باءمن الخلیجیة 
في بروكسل في نهایة مارس/آذار مع مفوض التنمیة في المفوضیة األوروبیة، تعقداتاجتماع)د(

Andris Piebalgs والمدیر العام للتعاون اإلنمائي. وقد عبر المفوض ،Piebalgs ضمان عن رغبته في
ركز التعاون بین سی. و 2014تمویل للصندوق قبل مغادرته منصبه في نوفمبر/تشرین الثاني منح 

الصندوق والمفوضیة على مجاالت مثل منظمات المزارعین، وتحویالت العاملین في الخارج، والقطاع 
الخاص.
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لتنمیة في لكرالمبتبالتمویل للفریق الرائد المعنيالعامة الدورةمشاركته في عدد من المؤتمرات مثل )ه(
في لندن.The Economistالذي نظمته جریدة 2014، ومؤتمر قمة إطعام العالم عام أبوجا

من الربیع المقبلة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن والتي سیتمثل هدف الرئیس نوانزياتاجتماع)و(
حضورها في ثالثة أمور، وهي: عقد اجتماعات ثنائیة مع وفود الدول األعضاء، المشاركة في اجتماع 
لجنة التنمیة؛ وكونه أحد المتحدثین الرئیسیین في عدد من األحداث الجانبیة مثل الحدث الخاص 

بالتغذیة الذي تنظمه حكومتا كندا وآیرلندا.
ندوق أیضا منخرطة في أنشطة بعیدة األثر مثل رحالت نائب وأخیرا، كانت اإلدارة العلیا في الص)ز(

كما في شاركت اإلدارة العلیا ،رئیس الصندوق للهند ولندن في سیاق عملیة التجدید العاشر للموارد
لصندوق في عدد من األحداث الدولیة الرامیة إلى تعزیز انخراط الصندوق في حوار السیاسات ا

الدولي.
الوصول إلى البلدان األعضاء في الصندوق، عقدت اجتماعات على هامش دورة وفیما یتعلق بمحاولة -6

غداء لالرئیس نوانزي لدعوات. وقد أثبتت الممارسة المتبعة في 2014مجلس المحافظین في فبرایر/شباط 
عمل مع القوائم المختلفة، كونها ناجحة على وجه الخصوص، ألنها تفتح فرصا لتبادل غیر رسمي لآلراء. 

التفاعل مع الدول األعضاء من القائمتین ألف وجیم اهتمام هذه الدول تبأث، ما یتعلق بالعالقات الثنائیةوفی
اإلصالحات الجاریة حالیا في الصندوق، وزیادة تركیزه على الدول الهشة والدول المتأثرة بالنزاعات، بتعزیز 

فة. وفیما یتعلق بالدول األعضاء من القائمة باء وتغیر المناخ، والمساواة بین الجنسین والتغذیة، وٕادارة المعر 
لتجدید العاشر المشاورات الحالیة للعملیة نظرا وبخاصةیتطلع رئیس الصندوق إلى تعزیز العالقات معها، 

وسیقوم السید سلیمان السعوي، وهو سعودي الجنسیة، الذي عین مؤخرا رئیسا لمكتب العالقات مع موارد.لل
دول الخلیج العربیة في مكتب الشراكات وتعزیز الموارد بتیسیر هذه العملیة.

وشكر رئیس الصندوق أعضاء المجلس على التغذیة الراجعة التي وفروها حول أحداث مختلفة جرت مؤخرا -7
والدورة السابعة والثالثین لمجلس وق، بما في ذلك االجتماع العالمي الخامس لمنتدى المزارعین، في الصند

المحافظین، والدورة األولى لهیئة المشاورات الخاصة بالتجدید العاشر للموارد. وأكد رئیس الصندوق على أن 
خال تحسینات مستمرة. وأكد إلدهذه التغذیة الراجعة ستحظى بتمحیص جدي، نظرا لجهود الصندوق الحالیة 

رئیس الصندوق أیضا على أهمیة االجتماع العام لموظفي الصندوق الذي عقد ألول مرة في تاریخ 
الصندوق. 

وفیما یتعلق باألحداث الجاریة أعاله، سلط الضوء على النقاط التالیة:-8

اجتماعات لها، حیث عقدت ، والمتابعة اآلنیة Unileverمذكرة التفاهم التي تمثل نقطة تحول كبیرة مع )أ(
لتحدید السبل الملموسة لتعزیز التعاون، وكما تحقق تقدم مشابه في Unilever Indiaبالفعل مع 

الصین، ومیانمار، وجمهوریة تنزانیا المتحدة.
تأكید إضافي على الدور الذي یلعبه الصندوق في مجتمع وهو .المخرج اإلیجابي لمنتدى المزارعین)ب(

حضر سكرتیر الصندوق حدثین في إطار السنة الدولیة للزراعة األسریة، وهما المزارعین، وقد 
المنتدى العالمي وٕاكسبو حول الزراعة األسریة في بودابست، والجمعیة العامة للمنظمة العالمیة 

.Buenos Airesللمزارعین في 
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وق الذي عقد في مقر مثلها االجتماع العام األول لموظفي الصندالجهود الجبارة لبناء الفریق التي )ج(
الصندوق في فبرایر/شباط، والذي جمع موظفي الصندوق من المیدان ومن مقره الرئیسي.

االستشاریة رفیعة المستوى التي أعید مجموعة الالوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، ودور إلىوباالنتقال-9
أكد رئیس الصندوق مجددا على نیته وضع أبریل/نیسان، 29أن تجتمع مرة أخرى في لهاتنشیطها، والمقرر

التعاون بین الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها على مسار أكثر متانة لتكثیف اإلجراءات في المیدان، 
، فقد تم 2015وفیما یتعلق بخطة العمل لما بعد عام ولضمان المتابعة المالئمة من خالل القرارات المتخذة.

لتي وافقت علیها الوكاالت الثالث في روما، بالنسبة للمجاالت السیاساتیة للزراعة تقاسم األهداف المشتركة ا
في نیویورك في أبریل/نیسان. وقد الفریق العامل المفتوح العضویةالمستدامة واألمن الغذائي والتغذیة، مع 

ألول من حظیت هذه األهداف بتقدیر واسع. ودعي أعضاء المجلس جمیعهم لغداء غیر رسمي في الیوم ا
الصندوق بهذا أفكار. وتقاسم الفریق العامل المفتوح العضویةالدورة تم خالله توفیر تحدیث عن جلسة 

الشأن حول مجاالت األهداف الرئیسیة ذات الصلة بالتحول الریفي.

سة الصندوق بصورة وثیقة مع المدیرة الجدیدة للتنمیة الزراعیة في مؤسیعملوفیما یتعلق بموضوع التعاون، -10
Bill & Melinda Gates ، السیدةPamela Anderson بهدف زیادة انتاجیة أصحاب الحیازات الصغیرة ،

والوصول إلى األسواق. وسوف یتم إعالم المجلس بالتطورات الجدیدة في هذه الشراكة النامیة.

وحول موضوع آخر، ذكر رئیس الصندوق المجلس باجتماع كبار المدراء التنفیذیین في األمم المتحدة الذي -11
ویتوقع لهذا االجتماع أن یمنح الصندوق المزید من .2014مایو/أیار 9- 8سیستضیفه الصندوق في الفترة 

للفقراء.ة، وكذلك األمر بالنسبة للسیاسات والمشروعات المناصر الظهور

ول موضوع التعیین، فقد أعلم رئیس الصندوق المجلس التنفیذي بتعیین نائب الرئیس المساعد لشؤون وح-12
Johnالبرامج الجدید لدائرة إدارة البرامج السید  McIntire وهو من الوالیات المتحدة األمریكیة، وسینضم إلى ،

، المدیر Thomas Bousios. كذلك رحب رئیس الصندوق بالسید 2014یونیو/حزیران 4خالصندوق بتاری
المیزانیة وتطویر ، مدیر وحدة Saheed Adegbiteالجدید لشعبة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والسید 

المنظمة في فریق إدارة الصندوق.

نائب الرئیس المساعد وأخیرا، أعلم المشاركون في الدورة بعملیة التعیین النشطة الجاریة لكل من منصب -13
وكبیر استراتیجیي التنمیة في دائرة االستراتیجیة وٕادارة المعرفة، ومدیر الخزینة في شعبة خدمات الخزینة، 
ومدیر الشؤون األخالقیة والمستشار العام. وفیما یتعلق بمنصب نائب الرئیس المساعد وكبیر استراتیجیي 

الشاغر. وتم الترحیب باستالم طلبات إضافیة جدیدة من التنمیة، فقد تم إعادة فتح اإلعالن عن هذا 
المرشحین المؤهلین ممن قد توصي به القوائم.

، سوف تعقد یومي 2014عالوة على ذلك، فقد أعلم سكرتیر الصندوق المجلس بأنه دورة سبتمبر/أیلول -14
ررا أصال.سبتمبر/أیلول، عوضا عن یومي الخمیس والجمعة كما كان مق18-17األربعاء والخمیس 
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قرارات المجلس التنفیذي-ثالثا 

من جدول األعمال)2اعتماد جدول األعمال (البند –ألف 
EBتبنى المجلس التنفیذي جدول األعمال كما هو مقترح في الوثیقة -15 2014/111/R.1/Rev.1 مع اإلشارة إلى ،

وف یعرض على المجلس للعلم عوضا أن البند الخاص باتفاقیة التمویل بالدیون مع بنك التنمیة األلماني س
عن االستعراض، وسیتألف من تحدیث شفهي عن المفاوضات التي جرت مع بنك التنمیة األلمانیة في الیوم 
السابق النعقاد الدورة. وبناء على طلب من ممثل هولندا، تم تعدیل جدول األعمال مرة أخرى 

)EB 2014/111/R.1/Rev.2ستراتیجیة القطاع الخاص في الصندوق كبند تحت ) لتضمینه تقریرا مرحلیا عن ا
مسائل أخرى. كذلك فقد أحاط المجلس علما ببرنامج العمل، كما هو وارد في الوثیقة 

EB 2014/111/R.1/Add.1.

من جدول األعمال)3التقییم (البند –باء 
تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتها الثانیة والثمانین )أ(

EBنظر المجلس التنفیذي وأحاط علما بتقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتها الثانیة والثمانین الوارد في الوثیقة -16
2014/111/R.2.

1- 11ومع اإلشارة إلى أن كال من ألمانیا والیابان لم تعودا عضوین في هذه اللجنة، وبما یتماشى مع المادة -17
من فرنسا وهولندا في هذه اللجنة وافق المجلس على تعیین كلمن النظام الداخلي للمجلس التنفیذي،

.2015الستكمال ما تبقى من المدة، أي حتى شهر أبریل/نیسان 

التقییم المؤسسي إلنجازات تجدیدات موارد الصندوق )ب(

المجلس التنفیذي التقییم المؤسسي إلنجازات تجدیدات موارد الصندوق مع استجابة إدارة الصندوق استعرض-18
).  وأحاط المجلس علما بموجز مداوالت لجنة /1AddEB 2014/111/R.3.وEB 2014/111/R.3علیه (

التقییم حول هذا البند الوارد في تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتها الثانیة والثمانین.

المجلس التنفیذي على مكتب التقییم المستقل للجودة الممتازة لهذا التقییم ولعرضه في الوقت المحدد له، وأثنى-19
ورحب باالتفاق العریض لكل من مكتب التقییم المستقل وٕادارة الصندوق على التوصیات المنبثقة عن هذا 

رد الصندوق في توفیر لمحات ثاقبة التقییم. وتم االعتراف بأهمیة التقییم المؤسسي إلنجازات تجدیدات موا
مفیدة یمكن أن تستنیر بها اإلعدادات للتجدید العاشر لموارد الصندوق.

ممثلو الدول األعضاء في الصندوق علمًا بعدد من المبادرات الهادفة إلى جعل مشاورات تجدید الموارد وأحاط-20
أكثر فعالیة، التي تم تنفیذها بالفعل، ومنها على سبیل المثال، استعراض منتصف الفترة، وتعیین رئیس 

كات وتعبئة الموارد في الصندوق، خارجي لدورات هیئة المشاورات الخاصة بتجدید الموارد، وٕانشاء مكتب الشرا
والذي أدى إلى حوار معزز مع الدول األعضاء. 

نطاق أعم، أشار بعض الممثلین إلى أن هذه الوثیقة كان یمكن لها أن تكون أكثر تركیزا. وأوضح وعلى-21
إدارة الصندوق مكتب التقییم المستقل بأنه قد اتبع النطاق والتغطیة المتفق علیها منذ بدایة العملیة مع كل من



EB/111

5

ولجنة التقییم. كذلك فقد أعلم مكتب التقییم المستقل المجلس بأنه ینظر في إمكانیة تقصیر عملیة إعداد 
التقییمات، وترشید تقاریره بهذا الشأن. واستذكرت إدارة الصندوق بوجوب أن تتعدى مثل هذه التقاریر مجرد 

التعلم من خالل تعریف أكثر تفصیال للتوصیات. عرض الحقائق، وأن تهدف إلى تولید المعرفة ودورات 
وأوضح مكتب التقییم المستقل وٕادارة الصندوق أیضا بأنه سیتم اإلبالغ عن االستجابة لتوصیات التقییم من 
خالل تقریر رئیس الصندوق السنوي بشأن تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة، كما هو الحال في الممارسة 

المعتادة.

ر في التوصیات الواردة في هذا التقریر، سلط المجلس التنفیذي الضوء على عدد من القضایا:وبالنظ-22

.ةرحب أعضاء المجلس بعرض رؤیة استراتیجیة طویلة األجل تغطي فترة عشر الرؤیة االستراتیجیة
. وتم سنوات في الدورة التالیة من دورات هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید العاشر لموارد الصندوق

حث إدارة الصندوق على صیاغة واضحة للمیزة النسبیة للصندوق مقابل نظرائه بهدف تعزیز موقعه 
في البنیة الدولیة للمعونة مع ازدیاد التنافس على الموارد حدة، وحاجة الصندوق ألن یكون أكثر 

ن یتطرق . ویمكن لمثل هذا النهج أیستحقهوضوحا بهدف تحقیق مستویات أعلى من التجدید مما 
جزئیا إلى السؤال األساسي الذي طرحه المستشارون رفیعو المستوى في التقییم المستقل بشأن عدم 
االرتباط الحاصل بین مستویات التجدیدات التي یحظى بها الصندوق وموقعه الجید نسبیا في جداول 

عضاء في حال جودة المعونة مقارنة بنظرائه. ومن شأن ذلك أیضا أن ییسر عمل ممثلي الدول األ
أرادوا إثبات وجهة نظرهم لالستثمار في الصندوق بغرض إیصال النتائج.  

 .أشار عدد من األعضاء إلى قضایا التسییر التي أثارها التقییم األصوات، التمثیل والتسییر
المؤسسي.  وبالنسبة لتقاسم األعباء تاریخیا، عبر عدد من األعضاء عن ترحیبه بفرصة االنخراط 

حوار غیر رسمي بهذا الصدد.  وأشیر إلى أنه وفي حین أن المساهمات من بعض الدول في 
األعضاء من القائمة باء قد أظهرت تراجعا ملحوظا، إال أن االنخراط مع هذه الدول یحرز بعض 
التحسن في بعض الحاالت. وتم تذكیر أعضاء المجلس بأنه، وكما ینعكس علیه الوضع في نظام 

یجب النظر في المساهمات التاریخیة عند التمعن في هذه المسألة. ودعم عدد تخصیص األصوات،
من أعضاء المجلس البیان الصادر عن القائمة جیم فیما یتعلق باالنخراط المعزز لهذه القائمة في 

في مسألة العالقة بین المساهمات والتمثیلمشاورات تجدیدات الموارد. وبهذا الصدد، أثیرت 
الهیئات الرئاسیة للصندوق كمسألة هامة، وكذلك هو الحال بالنسبة للحاجة لتحقیق التوازن المالئم 

بأهمیة بین زیادة التمثیل وفعالیة االجتماعات. وأثار عدد من أعضاء المجلس قضیتین تتعلقان 
ع مرور على ضوء الوضع االقتصادي العالمي الحالي، والتغییرات التي حصلت منظام القوائم

الوقت. وتم التعبیر عن آراء مختلفة حول الحاجة إلى إجراء مثل هذه المناقشات ضمن إطار 
مشاورات تجدید الموارد أو فیما كانت هذه القضیة قضیة ال بد من فصلها عن مشاورات التجدید 

العاشر. 

 .وب دورة تحدث عدد من أعضاء المجلس عن الفوائد المحتملة للتحرك صطول دورات التجدید
لتجدید الموارد مدتها أربع سنوات عوضا عن ثالث سنوات، ألن من شأن مثل هذه النقلة أن تؤدي 
إلى فعالیة في التكالیف اإلداریة وضمان عرض منفصل واضح لتقییم أكثر معنى لمنتصف الفترة.  
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لخطوة وأثرها وتم االتفاق على أنه ال بد من إجراء المزید من التحلیل لمحاسن ومساوئ مثل هذه ا
كذلك هنالك حاجة للمزید من البیانات حول خبرة المالي للصندوق وتعبئة الموارد.على التخطیط 

المؤسسات المشابهة، وٕامكانیة تأثیر ذلك على مساهمات التجدیدات. 

.اعترف األعضاء بأنه وفي حین أنه الصندوق یمتلك نظریة للتغییر تعد بمثابة نظریة التغییر
كما هو مثبت في تقییمات خارجیة عدیدة أثنت على خصوصیة -طار قیاس النتائج فیه األساس إل

فإنه من الضروري الوصول إلى صیاغة أوضح لهذه النظریة. وسیتم تحري هذه - الصندوق وتركیزه 
القضیة بصورة أكبر في سیاق وثیقة إطار قیاس النتائج التي ستعرض على هیئة المشاورات الخاصة 

العاشر لموارد الصندوق. بالتجدید

.أشار عدد من أعضاء تخصیص المساهمات وتنویع األدوات التمویلیة ألغراض تعبئة الموارد
المجلس التنفیذي إلى الحاجة إلى التمسك بالشخصیة متعددة األطراف التي یتسم بها الصندوق، 

وارد الصندوق، وبالتالي وأكدوا على وجوب أن تستمر مساهمات تجدیدات الموارد في كونها أساس م
السماح للصندوق بأكبر قدر ممكن من المرونة في استخدام موارده. وفي الوقت نفسه، تم االعتراف 
بضرورة السعي إلى المزید من الموارد اإلضافیة من جهات مانحة غیر تقلیدیة ومن القطاع الخاص. 

غراض معینة لزیادة موارد ویمكن استخدام آلیات التمویل االبتكاریة واألموال المخصصة أل
الصندوق، وال بد من السعي لها مع اإلبقاء في األذهان على المهمة المخصوصة للصندوق. 

 .مع األخذ بعین االعتبار دور البلدان متوسطة الدخل ضمن الصندوق البلدان متوسطة الدخل
، تمت دعوة الصندوق كمستفیدین، وكشركاء یمكن الوثوق بهم، وٕامكانیة كونها جهات مانحة كبیرة

لزیادة جهوده للوصول إلى استجابة أفضل الحتیاجات هذه البلدان بهدف االستفادة من التعاون 
المعزز معها، ومن تقاسم المعرفة والتعاون بین بلدان الجنوب. 

ى أن وفي الختام، أكد المجلس مجددا على تقدیره لجودة هذا التقییم وعرضه في الوقت المحدد له. ووافق عل-23
الصندوق خالل الدورة التالیة لهیئة المشاورات الخاصة بالتجدید العاشر للموارد النظر في القضایا إدارةتقترح 

ذات الصلة بطول دورات تجدیدات الموارد وتركیبة القوائم في هیئات المشاورات الخاصة بتجدید الموارد كي 
ء مجموعة عمل لمتابعة التوصیات ذات الصلة تنظر فیها هیئة المشاورات. عالوة على ذلك، سیتم إنشا

بالتسییر الناجمة عن هذا التقییم وعن نظام القوائم. وسوف یعمل المنسقون واألصدقاء مع سكرتیر الصندوق 
لتحقیق هذا الهدف.

تعدیل تدابیر التعامل مع اإلجراءات التصحیحیة أو التأدیبیة بعد إجراء تحقیقات تتعلق بالنزاهة، )ج(
النحو الوارد في سیاسة التقییم في الصندوق على

باستذكار القرار الذي اتخذه المجلس التنفیذي في دورته العاشرة بعد المائة لتفویض لجنة التقییم بمهمة عرض -24
من سیاسة التقییم المعدلة على هذه الدورة من دورات المجلس، 82و64مقترح نهائي یتعلق بتعدیل الفقرتین 

EBلس في الوثیقة نظر أعضاء المج 2014/111/R.4.

أحاط المجلس علما بأن التعدیالت المقترحة من شأنها أن تردم الفجوة اإلجرائیة، وبالتالي أن تضمن وضوح -25
اإلجراءات التأدیبیة التي یطبقها الصندوق تجاه موظف في مكتب التقییم المستقل ومدیره، واإلبقاء على 
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الدول األعضاء بالمصادقة على التعدیالت التي اقترحتها لجنة التقییم، استقاللیة هذا المكتب. ورحب ممثلو
وعبروا عن دعمهم غیر المحدود لكل من مكتب التقییم المستقل وٕادارة الصندوق.

من سیاسة التقییم في الصندوق 82و64وفي الختام، وافق المجلس على التوصیة الخاصة بتعدیل الفقرتین -26
وبعد هذه الدورة، وبما یتماشى مع EB 2014/111/R.4(أ) و(ب) من الوثیقة 16ین كما هي واردة في الفقرت

هذا القرار، سیتم تحدیث سیاسة التقییم في الصندوق حسب األصول.

من جدول األعمال)3برامج الفرص االستراتیجیة القطریة (البند –جیم 
(أ) المكسیك 

االستراتیجیة القطریة المستند إلى النتائج للمكسیك، كما هو وارد برنامج الفرص استعرض المجلس التنفیذي -27
EB(الوثیقةفي 2014/111/R.5( وأثنى ممثلو الدول األعضاء على الوثیقة لتشخیصها لتحدیات الفقر .

والتنمیة الریفیة التي تواجهها البالد، ولقیمتها كسبیل لالنخراط في عملیات السیاسات المناصرة للفقراء، 
مع أولویات الحكومة في هذا القطاع. وفي السیاق اصالحات التي شرعت بها اإلدارة الجدیدة. ومواءمتهواإل

األعرض للبلدان متوسطة الدخل، أشار أعضاء المجلس التنفیذي إلى الحاجة ألن توضح برامج الفرص 
دان، عالوة على كیفیة مثل هذه البلفي بشكل جلي الدور والقیمة المضافة للصندوق االستراتیجیة القطریة 

بلدان متوسطة الدخل وتعمیم التمایز بین الجنسین الاستقاء الدروس المستفادة حول النهج المتفاوتة في العمل 
وتغیر المناخ وتولیفة األدوات (أي القروض، المنح، المساعدة التقنیة، إلخ) مما یسهم في تحقیق النتائج 

إلى الحاجة إلى االستمرار في العمل مع المكسیك نحو تحقیق النتائج المرغوبة. وأخیرا، أشارت إدارة الصندوق
الملموسة من خالل برنامج عمل الصندوق في البالد.

نمارامی(ب) 

الوثیقة كما هو واد في لمینامار المستند إلى النتائجالفرص االستراتیجیة برنامجاستعرض المجلس التنفیذي -28
EB 2014/111/R.6 ّوقد هذا البرنامج ودعمه له،ر سعادة سفیر میانمار عن إحساس بالده بملكیة . وعب

، وحظي 2014على أعضاء المجلس التنفیذي في ندوة غیر رسمیة في مارس/آذار سابقاالبرنامج عرض 
ات بثنائهم علیه لجودته. وتركزت مداوالت المجلس الحالیة بشأنه على إدارة البیانات، وترتیبات اإلشراف، وآلی

التنسیق. وفي الختام، عبر أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل لبرنامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستند 
إلى النتائج لمیانمار. 

من 4اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفیذي للنظر فیها (البند –دال
جدول األعمال)

أفریقیا الغربیة والوسطى)أ(

.في غانابرنامج االستثمار في القطاع الزراعيغانا: 
وضمیمتها واتفاقیة التمویل EB 2014/111/R.7نظر المجلس التنفیذي في البرنامج المقترح الوارد في الوثیقة -29

المتفاوض بشأنها واعتمد القرارین التالیین:
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دل قیمته ثالثة وعشرین ملیونا : أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة غانا قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعاقـرر"
وحدة حقوق سحب خاصة) على أن یخضع ألیة 00070023وسبعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

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

التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات : أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة غانا منحة من برنامج قرر أیضا"
وحدة حقوق 0005006الصغیرة تعادل قیمتها ستة مالیین وخمسمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة 
في هذه الوثیقة.

آسیا والمحیط الهادي)ب(

ند مشروع سبل العیش والوصول إلى األسواق) اله1(
وضمیمتها واتفاقیة التمویل EB 2014/111/R.8نظر المجلس التنفیذي في المشروع المقترح الوارد في الوثیقة -30

المتفاوض بشأنها واعتمد القرار التالي:

وثالثین ملیونا : أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة الهند قرضا بشروط مختلطة تعادل قیمته اثنین قـرر"
تخضع ألیة وحدة حقوق سحب خاصة)، على أن 00040032وأربعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

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

: مشروع تعزیز التنشیط الزراعي في میانمار میانمار) 2(
وضمیمتها واتفاقیة التمویل EB 2014/111/R.9ذي في المشروع المقترح الوارد في الوثیقة نظر المجلس التنفی-31

المتفاوض بشأنها واعتمد القرارین التالیین:

: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة اتحاد میانمار قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته اثنى عشر قـرر"
وحدة حقوق سحب خاصة) على أن 00015012سحب خاصة (ملیونا ومائة وخمسین ألف وحدة حقوق 

حكام الواردة في هذه الوثیقة."یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واأل

: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة اتحاد میانمار منحة تعادل قیمتها خمسمائة وعشرة آالف وحدة قرر أیضا"
وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام تكون 000510حقوق سحب خاصة (

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

لتوفیر الدعم .ICF Macro, Incمنحة مقدمة بموجب نافذة منح القطاع الخاص إلى - هاء 
األعمال)من جدول6التقني لستة تقییمات الحقة لألثر (البند 

.ICF Macro, Incنظر المجلس التنفیذي في المنحة المقدمة بموجب نافذة منح القطاع الخاص إلى -32
). EB 2014/111/R.10لتوفیر الدعم التقني لستة تقییمات الحقة لألثر (

عدة طلبات للتوضیح وللتطرق لما یلي:قدمتوقد -33

. أوضحت إدارة الصندوق بأنه وألغراض تسریع العمل للمنحةالعملیة المستخدمة لتحدید الجهة المتلقیة )أ(
الخاص بتقییمات األثر وضمان حل یتسم بفعالیة التكالیف، لم تتبع عملیة تنافسیة الستدراج العروض. 
وٕانما وعوضا عن ذلك، سعت إدارة الصندوق إلى الوصول إلى المؤسسات التي تتسم بالخبرة في تنفیذ 

بسجل رائع في دعم المنظمات اإلنمائیة والبرامج ICFثل الصندوق.  وتتمتع أنشطة مشابهة لمنظمات م
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القطریة الحكومیة لضمان المساءلة وقیاس األثر واستخدام أفضل الممارسات. عالوة على ذلك تتمتع 
ICF أیضا بالخبرة في تنفیذ مسوحات معیاریة تستند إلى السكان وتتسم بتمثیل وطني، وفي تعزیز نظم

أن تسمح للصندوق بالوصول إلى ICFوالتقییم في الوزارات المعنیة. ومن شأن الشراكة مع الرصد
مجموعات أكبر من البیانات للدراسات الثالثیة، والمساعدة في إعادة تشكیل المغایرات الناقصة. وسوف 

یانات، والترویج تؤدي هذه الشراكة إلى الوصول إلى خبرة متینة في بناء القدرات ألغراض جمع وتحلیل الب
لتركیز قوي على التغذیة الراجعة، وتقاسم المعرفة، واالستدامة والملكیة القطریة. كذلك فقد أشارت إدارة 
الصندوق إلى أنه ال بد من أن یجري طرف ثالث تقییمات األثر، وذلك لضمان موثوقیة النتائج. وألن 

زم إدارة الصندوق أن تؤسس لقدرة في المنظمة الصندوق ال یمتلك أیة میزة نسبیة في هذا الصدد، ال تعت
على القیام بتقییمات لألثر على المدى الطویل.

أوضح مكتب التقییم .االتساق بین تقییمات األثر التي یجریها مكتب التقییم المستقل وٕادارة الصندوق)ب(
إال بعدد محدود من المستقل بأن مكاتب التقییم المستقلة في المؤسسات المالیة الدولیة األخرى ال تقوم

تقییمات األثر، وذلك لتجنب انخراطها في تصمیم وتنفیذ المشروعات التي ستدعى الحقا لتقییمها في 
مرحلة الحقة. وبالتالي فإن الحجم األكبر من تقییمات األثر في المؤسسات المالیة الدولیة األخرى تجریه 

، وهنالك تقییم آخر 2013تقییما واحدا لألثر عام إدارة هذه المؤسسات. وقد أجرى مكتب التقییم المستقل 
وصاعدا، كما تم االتفاق علیه 2015، على أن یخطط لتقییم واحد كل عام من عام 2014مخطط له لعام 

مع المجلس التنفیذي. وتعتبر تقییمات األثر هذه بمثابة اإلضافة إلى تقییمات األثر الثالثین التي ستجریها 
ماشى مع مخرجات التجدید التاسع للموارد. ویتمثل هدف مكتب التقییم المستقل في إدارة الصندوق بما یت

إجراء تقییمات األثر في اختبار منهجیات وعملیات بدیلة لمثل هذه التقییمات، وبالتالي السماح للمكتب 
نه من بدعم إدارة الصندوق بصورة أكثر فعالیة في جهودها الرامیة إلى إجراء تقییمات لألثر. كذلك فإ

األفضل وضع مكتب التقییم المستقل في موقع یسمح له بإجراء تقییمات على المستوى المؤسسي لجهود 
، شریطة موافقة المجلس التنفیذي على ذلك. 2016إدارة الصندوق في تقییمات األثر التي تجریها عام 

لحال علیه بالنسبة عالوة على هذا، أوضح مكتب التقییم المستقل أن معظم عمله یتمحور، كما هو ا
لمكاتب التقییم المستقلة في المؤسسات المالیة الدولیة األخرى، حول التقییمات المؤسسیة (للسیاسات 
واالستراتیجیات والعملیات المؤسسیة) وتقییمات البرامج القطریة، وتقییمات المشروعات (على شكل تقاریر 

إنجاز المشروعات وتقدیرات أداء المشروعات).
تساءل عدد من أعضاء المجلس التنفیذي عن استخدام موارد المنح لتقییم نشاط .تمویل المنحةاختیار )ج(

یمكن إجراؤه من خالل عقد استشارة. وأوضحت إدارة الصندوق بأن الخدمة الموفرة لیست خدمة للصندوق 
لمشروعات ألنها تولد سلعا عامة عالمیة، وتوفر بناء للقدرات من خالل زیادة معرفة وحدات إدارة ا

بالمنهجیة والمساعدة في جمع البیانات وتحلیلها، وبالتالي تولید الدروس المستفادة والترویج لتقاسم المعرفة 
مع صناع السیاسة بغرض تحري الخیارات المتاحة لتوسیع النطاق. وبالتالي، وبما یتماشى مع سیاسة 

من نافذة المنح اإلقلیمیة/العالمیة.تمویل المنح في الصندوق، تم اقتراح تمویل هذا النشاط بمنحة
سیفضي كل تقییم من تقییمات األثر هذه إلى موجز سیاساتي تتم مناقشته مع حكومة .القیمة المضافة)د(

البلد المعني بهدف إدماج النتائج في عملیة صنع السیاسات. عالوة على ذلك، سیتم تجمیع الدروس 
نهائي. وتمت اإلشارة إلى أن الصندوق یلعب دورا ریادیا المستفادة من تقییمات األثر في تقریر تجمیعي

في تطویر نظام متین وحیوي لتقییم األثر وأن هنالك العدید من المؤسسات اإلنمائیة التي تتطلع لالستفادة 
من مخرجات هذه المبادرة.
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میزة النسبیة اختیرت البلدان المستهدفة على أساس المواءمة بین ال.عملیة اختیار البلدان المستهدفة)ه(
للمؤسسة واألهمیة المحلیة، وبصورة مختصرة اختیرت البلدان على أساس عالقات راسخة طویلة األمد مع 

.ICFالصندوق ومع الشركات المحلیة للرصد والتقییم ومع شركة 
أوضح المستشار العام المؤقت بأن االقتراح المعروض على .المواءمة مع إجراءات وسیاسات الصندوق)و(

لس یتماشى تماما مع سیاسة الصندوق بشأن تمویل المنح واإلجراءات التنفیذیة ذات الصلة، كما المج
تبنتها إدارة الصندوق. وتتنبأ سیاسة تمویل المنح بأنه وقبل توفیر تمویل بمنحة لكیانات القطاع الخاص، 

الحاجة إلى مساهمة سیطور الصندوق المبادئ التوجیهیة الالزمة، بما في ذلك، بین جملة أمور أخرى، 
، على طلب 2013نظیرة لهذه المنحة. وتنص المبادئ التوجیهیة المذكورة، كما تم تحدیثها في فبرایر/شباط 

بالمائة من موارد الشركة الخاصة المعنیة. وتم توزیع 20الحصول على مساهمة نظیرة بما ال یقل عن 
تتعلق بالمساهمة النظیرة التي )CRP.1(د المجلس معلومات إضافیة أثناء الدورة كوثیقة توزع أثناء انعقا

والتي تلبي الحد األدنى المطلوب. .ICF Macro, Incوفرتها شركة 
وتعقیبا على هذه اإلیضاحات التي وفرتها إدارة الصندوق، واإلشارة إلى الحاجة إلى القیام بتقییمات األثر كما -34

من 7تم االلتزام به بموجب التجدید التاسع للموارد، وافق المجلس التنفیذي على التوصیة الواردة في الفقرة 
EBالوثیقة  2014/111/R.10قة كما تم تعدیلها لتغدو الوثیEB 2014/111/R.10/Rev.1 لتعكس المعلومات

الواردة في الورقة التي تم تداولها أثناء انعقاد الدورة.

وستنظم ندوة غیر رسمیة لتوفیر تحدیث للمجلس حول وضع دراسات تقییمات األثر المجراة.-35

من جدول األعمال)7مراجعة الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة (البند -واو
EBبالنظر في مراجعة الشروط العامة للتنمیة الزراعیة (الوثیقة -36 2014/111/R.11 التنفیذي)، رحب المجلس

بالتعدیالت المقترحة التي ستؤدي إلى المزید من مواءمة األدوات واإلجراءات القانونیة في الصندوق مع تلك 
قدر أكبر من المرونة في توفیر التمویل التي تتبعها المؤسسات المالیة الدولیة األخرى للسماح للصندوق ب

بعمالت محددة عوضا عن تعیین جمیع القروض بوحدات حقوق السحب الخاصة.

لتساؤالت وردت من الحضور، تم إیضاح ما یلي:واستجابة-37

(ب) یهدف إلى تجنب إعطاء االنطباع بأن الشروط العامة قابلة 01-1في حین أن شطب المادة )أ(
احتمالیة الحاجة للتطرق لهذا الموضوع خالل المفاوضات؛للتفاوض، تبقى هناك 

بإلغاء اإلشارة إلى شروط اإلقراض المحددة إلى إلغاء الحاجة إلى تعدیل 01-5سیؤدي تعدیل المادة )ب(
الشروط العامة في الحاالت التي یوافق فیها مجلس المحافظین على إدخال تغییرات على شروط 

ستبقى شروط اإلقراض هذه في سیاسات ومعاییر التمویل التي یتبعها اإلقراض التي یتبعها الصندوق. و 
الصندوق، في حین تخضع التغییرات المدخلة علیها لموافقة مجلس المحافظین. وسیتم تحدید الشروط 
المطبقة على كل مشروع على حدة في اتفاقیة التمویل التي ستعرض على المجلس التنفیذي عند الموافقة 

؛على هذا المشروع
(ب) فهو التقویم المصرفي العادي الذي یستخدم ألغراض 01- 5یوما المحدد في الفقرة 360أما تقویم الـ )ج(

خدمة الدیون والذي تطبقه المؤسسات المالیة الدولیة األخرى؛
وال تشكل تغییرا ل الخالفات إلى تبسیط اإلجراءات.تهدف التغییرات المدخلة على المقطع الخاص بح)د(

كبیرا.
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(أ) من اتفاقیة إنشاء الصندوق 2الفقرة -7ي الختام، وبما یتماشى مع السلطة الممنوحة له بموجب المادة وف-38
لتحدید الشروط المطبقة على التمویل الذي یوفره الصندوق، وافق المجلس التنفیذي على التعدیالت المدخلة 

EBالوارد في الوثیقة على الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة المعروضة في الجدول  2014/111/R.11
لتطبیقها على جمیع اتفاقیات التمویل الخاصة بمشروعات وبرامج التنمیة الزراعیة المعروضة على المجلس 

).2014التنفیذي للموافقة علیه خالل الدورات الالحقة للدورة الثانیة عشرة بعد المائة (دورة سبتمبر/أیلول 

فیما یتعلق بإلغاء القروض والمنح الموافق علیهامراجعة نهج الصندوق- زاي 
نظر المجلس التنفیـذي في الوثیقة الخاصة بمراجعة نهج الصندوق فیما یتعلق بإلغــاء القـروض والمنـح الموافـق -39

EBعلیهــا ( 2014/111/R.12 مرحبا بجهود اإلدارة لضمان الوصول إلى كفاءة أكبر في استخدام األموال (
عملیات.المكرسة لل

وأوجزت رئیسة لجنة مراجعة الحسابات للمجلس التنفیذي المداوالت التي أجرتها اللجنة ومجموعة العمل -40
المعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء بهذا الصدد أثناء اجتماع اللجنة الحادي والثالثین بعد 

) األثر الضئیل 1رحات فیما یتعلق بما یلي: (المائة.  وأشارت رئیسة اللجنة إلى أن إدارة الصندوق وفرت مقت
) استیعاب التكالیف ذات الصلة بإعداد المشروعات 2المتوقع لهذا النهج على التدفقات النقدیة المستدامة؛ (

) التأكید على أن 3ضمن مظروف المیزانیة اإلداریة الموافق علیها، (تكالیف متوقعة إلعادة التصمیم)؛ (
من 7) عدم الحاجة إلى تعدیل المادة 4إغالق القرض غیر مؤهلة إلعادة التخصیص؛ (األموال الملغاة بعد 

اتفاقیة إنشاء الصندوق بهدف تنفیذ النهج الجدید المقترح. وأخیرا فقد أحاطت اللجنة علما بتبني النهج الجدید 
السیولة الدنیا، على أساس كل حالة على حدة، بما یتماشى مع المبادئ التوجیهیة الخاصة بأثر متطلبات 

شریطة خضوعه ألولویات حافظة القروض القطریة. 

رحب المجلس التنفیذي بالمعلومات التي وفرتها كل من إدارة الصندوق ولجنة مراجعة الحسابات. واستجابة -41
لمزید من اإلیضاحات، كررت إدارة الصندوق مجددا على أن القروض والمنح الملغاة ما بین الطلباتلبعض 
ف وٕانجاز المشروع، أي خالل التنفیذ، هي وحدها المؤهلة إلعادة تخصیص أموالها غیر المنفقة، مما أول صر 

یعني تحدیدا استبعاد كل اإللغاءات بعد تاریخ إغالق القرض و/أو قبیل أول صرف منه، كما هي الممارسة 
التي تتبعها كل من المؤسسة الدولیة للتنمیة، ومصرف التنمیة األفریقي. 

تعدیلین محددین على الوثیقة وقبولهما على النحو التالي:اقتراحتم -42

(أ) لإلشارة إلى إمكانیة استخدام الرصید المتبقي من القروض و/أو 20و18ضمان االتساق بین الفقرتین )أ(
المنح الملغاة ألنشطة جدیدة تتسق مع برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة الذي یصوغه الصندوق؛

(أ) فیما یتعلق باستخدام األموال ضمن السنة التقویمیة لإللغاء، ضرورة إدخال 20لى الفقرة وباإلشارة إ)ب(
كلمة "عادة" قبل "نفس السنة المالیة (التقویمیة)" لضمان قدر كاف من المرونة، ولجعل هذا النص 

متماشیا مع إجراءات كل من البنك الدولي والمؤسسیة الدولیة للتنمیة.
وختاما، وافق الصندوق على أنه وبعد المشاورات الكافیة بین الصندوق والجهة المقترضة/المتلقیة، یجوز إعادة -43

تخصیص األموال من قروض و/أو منح الصندوق الملغاة لبرامج جدیدة أو موجودة للجهة المقترضة/المتلقیة 
من الوثیقة 21إلى 14بما یتماشى مع المبادئ التوجیهیة التي ستوضع وفقًا للفقرات من 
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EB 2014/111/R.12 كما تم تنقیحها خالل مداوالت الدورة الحالیة للمجلس التنفیذي. وسوف یتم نشر الوثیقة ،
المنقحة مرة أخرى على موقع الصندوق بحیث تتضمن ملحقا یوفر اإلیضاحات التالیة للمداوالت التي جرت 

ین بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات.بشأن هذه المسألة في االجتماع الحادي والثالث

من جدول األعمال)9المسائل المالیة (البند -حاء 
تقریرا رئیسة لجنة مراجعة الحسابات(أ) 

استعرض المجلس التنفیذي تقریري رئیسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعي اللجنة الثالثین بعد المائة -44
EBثیقتین والحادي والثالثین بعد المائة في الو  2014/111/R.13وEB 2014/111/R.14 .على التوالي

وأحاط المجلس علما بالمعلومات الواردة في هذین التقریرین، بما في ذلك تأكید اللجنة  للعقد المبرم مع -45
. وفي التقاریر الالحقة لهذه اللجنة، اقترح أن تخرج اللجنة بتوصیات 2015-2014المراجعین الخارجیین للفترة 

صریحة للمجلس التنفیذي، كما هو مالئم.

2014احتیاجات السحب الخامس والثالثین من مساهمات الدول األعضاء لعام )ب(

2014التنفیذي في احتیاجات السحب الخامس والثالثین من مساهمات الدول األعضاء لعام المجلسنظر -46
)EB 2014/111/R.15:وتبنى القرار التالي (

من اتفاقیة إنشاء الصندوق والالئحة الخامسة من 4(ج) من المادة 5ذي، وفقا للبند "یقر المجلس التنفی
، 2014في المائة من مساهمات التجدید التاسع للموارد في أبریل/نیسان 35اللوائح المالیة للصندوق سحب 

أو حسبما ما تنص علیه االتفاقیات المبرمة مع الدول األعضاء اإلفرادیة، لتغطیة مصروفات القروض 
، التي ال 2014. في حین تغطى أیة مبالغ أخرى مطلوبة الحتیاجات الصرف في عام 2014والمنح لعام 

فیذي رئیس یشملها السحب من هذه المساهمات، من األصول السائلة للصندوق. ویفوض المجلس التن
الصندوق بالعمل وفقا لهذا القرض."

، بما في ذلك تقریر 2013دیسمبر/كانون األول 31القوائم المالیة الموحدة للصندوق بتاریخ )ج(
تصدیق اإلدارة، وشهادة المراجع الخارجي المستقل عن فعالیة الضوابط الداخلیة على اإلبالغ 

المالي في الصندوق 

، مع تقریر 2013دیسمبر/كانون األول 31لقوائم المالیة الموحدة للصندوق بتاریخ نظر المجلس التنفیذي في ا-47
تصدیق اإلدارة وشهادة المراجع الخارجي المستقل عن فعالیة الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالــــــي فــــي 

EBالصنـــــدوق ( 2014/111/R.16 + Add.1 + Add.2دو التي ستعــــــدل بحیث تغــــــ
EB 2014/111/R.16/Rev.1:وتبنى القرار التالي (

من الالئحة الثانیة عشرة من اللوائح المالیة للصندوق، نظر المجلس التنفیذي في القوائم 6"وفقا للمادة 
، وتقریر المراجع الخارجي بشأنها، بما في 2013دیسمبر/كانون األول 31المالیة الموحدة للصندوق بتاریخ 

ذلك شهادة المراجع الخارجي المستقل عن فعالیة الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي، ووافق على تقدیم 
إلقرارها". 2015هذه الوثائق إلى الدورة الثامنة والثالثین لمجلس المحافظین في فبرایر/شباط 

التعبیر عنها حول العائد السلبي لحافظة االستثمارات، تم إیضاح أن اإلبقاء وباإلجابة عن الشواغل التي تم -48
رأس المال وضمان ما یكفي من السیولة لتنفیذ العملیات قد حظیا باألولویة، ومن بعدهما تم النظر قیمةعلى 
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الصندوق في تعظیم عائد االستثمارات. وقد وافق المجلس التنفیذي على هذه السیاسة المحافظة التي خدمت
خدمة جیدة في السنوات الماضیة من خالل عزله عن األثر الكامل لألزمة المالیة. ومع هذا القول، وفي حین 
أن حافظة االستثمارات قد صممت لتتسم بالصالبة في األوقات العصیبة، إال أن ذلك یعني ضمنا في الوقت 

نظر التخطیط المالي الحصیف، فإن نفسه عوائد أكثر تواضعا خالل فترات نمو األسواق. ومن وجهة 
الصندوق لم یكن یتوقع أي نمو مفاجئ في عوائد االستثمار.

400وبالنسبة لتراجع العوائد المحتفظ بها، فقد أوضحت إدارة الصندوق بأنه یتم حالیا تسجیل ما یقارب من -49
إطار القدرة على تحمل أمریكي كخسائر في األرباح، وخسائر تتعلق بالمنح المقدمة بموجب دوالرملیون 

الدیون. وما أن یتم إیجاد أداة قانونیة لتغطیة سداد الدول األعضاء ألصول المبالغ المتنازل عنها نتیجة لتوفیر 
المنح بموجب إطار القدرة على تحمل الدیون، وهو ما یتوقع المصادقة علیه خالل دورة مجلس المحافظین 

ذا المبلغ خسارة بموجب المعاییر الدولیة لإلبالغ المالي، وستتزاید ، فلن یتم اعتبار ه2015التي ستعقد عام 
عندئذ العوائد المحتفظ بها في الصندوق.

قدم نیابة عن القائمة جیم، تمت إثارة قضیة المساواة في معدالت اإلقراض، وتم تشجیع المجلس بیانوفي -50
تقطاب فیما یتعلق بموارد الصندوق. التنفیذي على النظر في كیفیة ضمان قدر أكبر من الكفاءة واالس

واستذكرت إدارة الصندوق أنه، وعلى خالف غیره من المصارف اإلنمائیة الدولیة، فإن الصندوق الدولي 
للتنمیة الزراعیة صندوق، وبالتالي فلیس لدیه رأسمال.

خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة في الصندوق )د(

Ortec Finance AGالناجمة عن استعراض شركة أورتیك المالیة المجلس التنفیذي في التوصیاتنظر-51
EBإلدارة األصول والخصوم في خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة ( 2014/111/R.17 ووافق على ،(

التوصیات الواردة في المقطع الرابع من هذه الوثیقة، كما یلي:

التوصیة"

نظرا للنتائج المـُـرضیة لالستعراض وتثبیت التخصیص االستراتیجي الحالي لألصول لدى الصندوق، -36
یوصى بالحفاظ على التخصیص االستراتیجي الحالي لألصول بدون تغییر في الوقت الحاضر وأن فإنه 

دیر الخارجي للحافظة.في الزیادة التدریجیة للسندات المرتبطة بمؤشرات، وذلك بالتعاون مع المیـُـنظر 

ویوصى أیضا بأن یقوم الصندوق برصد تطورات األسواق بعنایة وأن یقرر نقطة الدخول المحتملة -37
سندات دیون األسواق الناشئة بالعمالت المحلیة وفي األسهم بغیة بناء حافظة مثلى على األجل في 

عالم االستثماري للصندوق ألغراض وفئتا األصول كلتاهما حالیا غیر موجودتان في الالطویل. 
االستثمارات العادیة.

ولذا، ُیعتبر من الضروري والموصى به بالنسبة للصندوق وضع بیان منفصل لسیاسة استثمار، -38
میزانیة للمخاطر، ینظم إدارة خطة التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، التابعة للصندوق. وتقع یشمل 
.26- /د132لى مجلس المحافظین وفقا للقرار الموافقة حالیا عسلطة 
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وللتمكن من التحرك الفعال وفي الوقت المناسب، یـُـقترح أن توضع مسودة بیان لسیاسة االستثمار - 39
خطة التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، لتقدیمها من خالل لجنة مراجعة الحسابات والمجلس ألغراض 

. 2015ي دورته الثامنة والثالثین في عام مجلس المحافظین فالتنفیذي إلى 

وبالنسبة للتغیرات في بیان سیاسة االستثمار الخاص بخطة التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة وما -40
الموافقة علیها، یـُـقترح أن ُیطلب إلى مجلس المحافظین أن یفوض المجلس التنفیذي بسلطة أن یتم 

الموافقة.  

یس الصندوق على الخطوط التوجیهیة المحددة لالستثمار والمستقاة من بیان سیاسة وسیوافق رئ- 41
المكرس، وذلك عن طریق اللجنة االستشاریة لالستثمار والمالیة، وفقا لتفویض السلطة المعمول االستثمار 
"به حالیا.

ة في الصندوق، وتقاسمه مع وسیتم إعداد بیان سیاسة استثمار منفصل لخطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدم-52
) بغرض عرضه على مجلس 2014لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفیذي (دیسمبر/كانون األول 

. عالوة على ذلك سیطلب من مجلس 2015المحافظین للموافقة علیه في دورته التي ستعقد في فبرایر/شباط 
ان سیاسة االستثمار الخاصة بخطة التأمین المحافظین تفویض المجلس التنفیذي بصالحیة الموافقة على بی

الطبي بعد انتهاء الخدمة بما یتماشى مع التفویض الساري أساسا بالنسبة لبیان سیاسة االستثمار الخاصة 
بالصندوق.  وبالتالي فإن المجلس التنفیذي هو من سیوافق على التغییرات المستقبلیة في بیان سیاسة 

الطبي بعد انتهاء الخدمة، أما المبادئ التوجیهیة التنفیذیة لالستثمارات ذات االستثمار الخاصة بخطة التأمین
الصلة، فسیوافق علیها رئیس الصندوق.

من جدول األعمال)10اتفاقیة التمویل بالدیون مع بنك التنمیة األلماني (البند -طاء 
اقیة التمویل بالدیون مع بنك التنمیة أحاط المجلس التنفیذي بالتحدیث الشفهي الموفر عن الوضع الراهن التف-53

7األلماني. وقد جرى اجتماع مثمر بین وفد من بنك التنمیة األلماني والصندوق في مقر الصندوق بتاریخ 
أثناءه حل العدید من القضایا العالقة. وعلى هذا األساس، یتوقع تنقیح االتفاقیة من قبل بنك تمأبریل/نیسان، 

دة عرضها على إدارة الصندوق بحلول نهایة مایو/أیار. وأعلم االجتماع بأن المناقشات التنمیة األلماني، وٕاعا
التي عقدت كانت تتماشى مع المعلومات التي تم تقاسمها مع األعضاء الذي حضروا الندوة غیر الرسمیة 

ق التي ستتبع مارس/آذار، أال وهي وضع اتفاقیة شاملة لتحدید الطرائ27للمجلس التنفیذي المنعقدة بتاریخ 
لالقتراض من بنك التنمیة األلماني واتفاقیات القروض اإلفرادیة التي ستوّقع لشرائح السحب من قبل الصندوق.  
وسیتم تحدید سعر الفائدة لكل شریحة من هذه الشرائح ضمن اتفاقیات القروض اإلفرادیة. وتمحورت 

جعة الحسابات في الصندوق والشروط الخاصة المناقشات حول العدید من القضایا التقنیة مثل عملیة مرا
باستخدامات هذه األموال، إلخ. وفیما یتعلق بالتوقیت، فقد تمثل هدف إدارة الصندوق في مواءمة إبرام االتفاقیة 

بالقدر المستطاع مع االحتیاجات التشغیلیة.

مال الناجح لبرنامج وتم إعالم أعضاء المجلس التنفیذي بأن هذا القرض، وفي حین أنه ضروري لالستك-54
والمنح بموجب التجدید التاسع للموارد الذي كان سیخضع للتقلیص لو لم یتم الحصول على هذا القروض

القرض، إال أن المفاوضات بشأن قرض بنك التنمیة األلماني تمثل في الوقت نفسه خیارا استراتیجیا إلدارة 
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ع المعونة اإلنمائیة الرسمیة والحاجة إلى النظر في الصندوق تتماشى مع المشهد العام الذي یسود فیه تراج
تمویل ابتكاري للمستقبل.

واستجابة على تساؤل طرحه أحد ممثلي الدول األعضاء، تم إیضاح أنه وفي حین أن هذا القرض من بنك -55
وال لیست التنمیة األلماني یتضمن مكونًا تیسیریًا، إال أنه ال یحتوي على عنصر منحة، كما أن قبول هذه األم

له أیة تبعات على التسییر في الصندوق، ألن األموال ال تترتب علیها حقوق تصویت.

وأعلمت إدارة الصندوق المجلس بعزمها على تبني نهج طویل األمد لمثل هذه األنماط من تعبئة الموارد، بما -56
في ذلك تحلیل أثر قرض بنك التنمیة األلماني على التجدیدات المستقبلیة. 

افة إلى كل ما تقدم أعاله، أعلمت إدارة الصندوق الدول األعضاء فیه عن اإلعداد لورقة بشأن هذه إض-57
تتحرى هذه الورقة الخیارات المتاحة لدعم تمویل الصندوق في المستقبل بهدف اإلبقاء على وسوفالقضایا. 

المشاورات. وسیحظى النشر التغذیة الراجعة قبیل أیة مناقشة معمقة في دورة أكتوبر/تشرین األول لهیئة
المبكر لمثل هذه الوثائق بالتقدیر بهدف تیسیر تقاسم المعرفة مع عواصم البلدان المعنیة. وسیتم توفیر 

تحدیثات أیضا، كما هو مالئم، من خالل المنسقین واألصدقاء.

تحدیث شفهي عن إجراءات استضافة اآللیة العالمیة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة - اءب
التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و/أو التصحر وبخاصة في أفریقیا 

من جدول األعمال)11(البند 
ألمم المتحدة لمكافحة تم توفیر تحدیث شفهي یتعلق بوضع إجراءات استضافة اآللیة العالمیة التفاقیة ا-58

التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و/أو التصحر وبخاصة في أفریقیا.

أبریل/نیسان. كذلك فقد تم 1وأعلم المجلس التنفیذي بإعادة تعیین معظم الموظفین المهنیین في بون بدءا من -59
ة والزراعة لألمم المتحدة.   وعلى موظفین للعمل في مكتب اتصاالت افتتح ضمن منظمة األغذیتخصیص

أساس استثنائي، فتح الصندوق شواغر وظیفیة داخلیة لموظفي اآللیة العالمیة، تم اختیار أربعة منهم، وهم 
اآلن یشغلون مناصب كموظفین في الصندوق.

ت عن حوالي وفیما یتعلق بالتكالیف المالیة لالستضافة، أعلم المجلس التنفیذي بأن إدارة الصندوق قد أفرج-60
أمریكي من األموال التي كانت تحتفظ بها في حساب ضمان لتغطیة بعض االلتزامات دوالر000600

الممكنة على خلفیة حصولها على دالئل على سداد فاتورة متأخرة. وسیتم إطالق أموال إضافیة أخرى بعد 
التأكید على حل بعض االلتزامات اإلضافیة.

ما بالتحدیث الشفهي الموفر حول إجراءات استضافة اآللیة العالمیة، ورحب به.   وأحاط المجلس التنفیذي عل-61
وسیتم توفیر تحدیثات الحقة في دورات المجلس في المستقبل.

من جدول األعمال)12مسائل أخرى (البند - كاف 
تعدیل محاضر جلسات الدورة العاشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي)أ(
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وافــق المجلــــس التنفیــــذي علــــى محاضـــر الــــدورة العاشــــرة بعـــد المائــــة، كما هــــي معدلــــة في الوثیقــة -62
EB 2014/111/R.19/Rev.1مدرجة أدناه ء على طلب من ممثل الصین، كما هي، وكما تم تعدیلها الحقا بنا

بحروف بارزة في حین یرد ما تم حذفه مشطوبًا.

وُشجع الصندوق بقوة على وضع إطار عام وتم االتفاق على الحاجة إلى إطار عام یحكم مثل هذه 129"
التمویلیة ویضمن نهجا موحدا.  وستعقد لجنة مراجعة الحسابات هذا العمل على أمل البدء به الترتیبات 

ر فبرایر/شباط كما اقترح رئیس اللجنة.  في حین أشار العدید من أعضائها إلى انه من شهبحلول منتصف 
اإلطار العام قبل الدخول في اتفاقیات محددة، غیر أنه نظرا للحاجة مع الحاجة إلى األفضل وجود هذا 

لتمویل اتفاقیة اإطارمفاوضاتواتفق على أن یواصل الصندوق استكشاف اغتنام الفرص حسبما تنشأ، 
دراسیة غیر رسمیة قبل دورة المجلس المقرر عقدها في وستعقد حلقة الدیون مع بنك التنمیة األلماني.ب

المفاوضات.  وستعرض وثیقة نهائیة الوثیقة أبریل/نیسان لتقدیم معلومات حدیثة إلى الممثلین عن حالة 
والمضي قدما باتفاقیة.  وفیما یتعلق ة علیها النهائیة على دورة المجلس الرسمیة لموافقة المجلس على للموافق

القرض على أنشطة بالحلقة الدراسیة غیر الرسمیة، ُطلب من إدارة الصندوق تقدیم تحلیل بشأن آثار 
للبلدان الصندوق التشغیلیة، وأثره على نظام تخصیص الموارد على أساس األداء، والقدرة االستیعابیة 

الیة األخرى. وفي موازاة ذلك، سُتكلف لجنة الحسابات بالنظر في إطار عام المتوسطة الدخل، واآلثار الم
لتطبیقه على االتفاقیات المماثلة."

وافق المجلس التنفیذي على نشر المحاضر النهائیة على موقع الصندوق المفتوح على شبكة اإلنترنت.-63

مدونة السلوك الخاصة بممثلي الدول األعضاء في الصندوق )ب(

في هذا البند الخاص بإعداد مدونة سلوك لممثلي الدول األعضاء في الصندوق، أعلم المجلس وبالنظر-64
التي جرت مع المنسقین واألصدقاء. وتم االتفاق على عقد ندوة غیر رسمیة بشأن هذه المسألة في بالمناقشات

، بهدف إیضاح بعض القضایا العالقة والوصول إلى اتفاق في اآلراء بین القوائم. 2014سبتمبر/أیلول 8
وسوف یتم تیسیر أعمال هذه الندوة من قبل شخصیة مرجعیة على أن تكون الدعوة للمشاركة فیها مفتوحة 

التالیة أمام جمیع الدول األعضاء في الصندوق. وسیتم إعالم المجلس التنفیذي بنتائج المناقشات والخطوات 
.2014المتصورة في دورته الثانیة عشرة بعد المائة التي ستعقد في سبتمبر/أیلول 

MasterCard Foundationمقترح بشأن اتفاقیة التمویل التكمیلي مع )ج(

EBفي المقترح الوارد في الوثیقة نظرهعند -65 2014/111/R.20 المتعلق بمقترح بشأن اتفاقیة التمویل التكمیلي
، فوض المجلس التنفیذي رئیس الصندوق بالتفاوض واستكمال االتفاق مع MasterCard Foundationمع 

MasterCard Foundation بشأن اتفاقیة تمویل تكمیلي في حال تم اختیار الصندوق لیكون متلقي المنحة
روع اتحاد بموجب عملیة تنافسیة تجریها المؤسسة حالیا. وسوف یتم استخدام هذا التمویل التكمیلي لدعم مش

فرص األعمال لألمهات الشابات الریفیات، الوارد موجزه في ملحق بهذه الوثیقة.

Agreeniumاتفاقیة شراكة مع )د(
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بتاریخ Agreeniumاستعرض المجلس التنفیذي ووافق على بنود اتفاقیة الشراكة المبرمة بین الصندوق و-66
EB، كما هي واردة في الوثیقة 2014/شباط فبرایر3 2014/111/R.27

البرنامج المقترح ومسودة االختصاصات الخاصة بزیارة المجلس التنفیذي القطریة لجمهوریة (ه)
2014المتحدة لعام تنزانیا

EBأحاط ممثلو الدول األعضاء في الصندوق علما بالمعلومات الواردة في الوثیقة -67 2014/111/R.28 الخاصة
لجمهوریة تنزانیا 2014بالبرنامج المقترح ومسودة االختصاصات الخاصة بزیارة المجلس التنفیذي القطریة عام 

). وبهدف استكمال التدابیر ذات الصلة، سیتم عقد جلسة 2014مایو/أیار 17إلى 11المتحدة (في الفترة من 
في مقر الصندوق. ولهذا 2014أبریل/نیسان 30ء تمهیدیة مع المشاركین في هذه الزیارة صباح یوم األربعا

الغرض، طلب من ممثلي الدول األعضاء وبصورة ملحة تزوید مكتب سكرتیر الصندوق بأسماء المشاركین 
من قوائمهم ذات الصلة لتمكین المكتب من إجراء تنظیم سلس لهذه الزیارة.

اركین في هذه الزیارة القطریة معلومات أساسیة واستجابة لطلب مقدم، سوف یوفر مكتب التقییم المستقل للمش-68
المناسب حول عملیات التقییم السابقة التي أجریت في جمهوریة تنزانیا المتحدة.الوقتفي 

تقریر مرحلي عن استراتیجیة القطاع الخاص في الصندوق (و)

تعمیق انخراط –طلبت القائمة ألف تقدیم تقریر مرحلي عن استراتیجیة القطاع الخاص في الصندوق-69
الصندوق مع القطاع الخاص، استنادا إلى إطار إدارة النتائج االستراتیجیة بحیث یعرض على المجلس 

لالطالع على الصورة الكاملة لوضع تنفیذ االستراتیجیة. ووافقت إدارة 2014التنفیذي في دورة سبتمبر/أیلول 
مثل هذا التقریر على المجلس في الصندوق على هذا الطلب مشیرة إلى تصورها السابق لعرض

سبتمبر/أیلول.

اختتام الدورة- الم 
لخص رئیس الصندوق النقاط األساسیة في مداوالت الدورة ، وشكر المجلس التنفیذي على توجیهاته -70

ومدخالته، مؤكدا على األهمیة القصوى لتفاعل صحي بین الهیئات الرئاسیة في الصندوق وهیئة المشاورات 
.2014عام ألعمالها الخاصة بالتجدید العاشر لموارد الصندوق للوصول إلى ختام ناجح 

وفي الختام، ودع رئیس الصندوق ممثلي الدانمرك، وألمانیا، والیابان، والوالیات المتحدة الذین سیغادرون -71
المجلس، وشكرهم على عملهم الدؤوب ودعمهم ومساهماتهم القیمة.

الوثائق المعروضة للعلم-رابعا
عرضت الوثائق التالیة على المجلس التنفیذي للعلم.-72

لمزمعة (الوثیقة أنشطة المشروعات اEB 2014/111/R.21(

 تقریر عن وضع المساهمات في التجدید التاسع لموارد الصندوق (الوثیقةEB 2014/111/R.22(

 تقریر عن الدورة األولى لهیئة المشاورات الخاصة بالتجدید العاشر لموارد الصندوق (الوثیقة
EB 2014/111/R.23(



EB/111

18

الوثیقة 2013ام تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لع)EB 2014/111/R.24.(

 تقریر عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها
)EB 2014/111/R.25(

 تقدیرات المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وصافي رسوم الخدمة في إطار القدرة على
EBتحمل الدیون ( 2014/111/R.26(
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المشاركون في الدورة الحادیة عشرة بعد المائة للمجلس 
التنفیذي

Delegations at the 111th session of
the Executive Board

Délégations à la cent onzième session
du Conseil d’administration

Delegaciones en el 111º período de
sesiones de la Junta Ejecutiva

Executive Board — 111th Session
Rome, 8-9 April 2014
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ALGERIA
Nourdine LASMI
Directeur de la maintenance et des moyens
Ministère des finances
Alger

Karima BOUBEKUR
Secrétaire des affaires étrangères
Représentant permanent suppléant de

la République algérienne démocratique
et populaire auprès des organisations
spécialisées des Nations Unies

Rome

ANGOLA
Carlos Alberto AMARAL
Conseiller
Représentant permanent suppléant

de la République d’Angola
auprès du FIDA

Rome

ARGENTINA
Gustavo O. INFANTE
Ministro
Representante Permanente Adjunto

de la República Argentina
ante la FAO, FIDA y PMA

Roma

BELGIUM
Lieselot GERMONPREZ
Attaché
Représentant permanent suppléant

de la Belgique auprès des organisations
spécialisées des Nations Unies

Rome
BRAZIL

Henrique PISSAIA DE SOUZA
General Coordinator of Policies

with International Organizations
Secretariat of International Affairs
Ministry of Planning, Budget and

Management
Brasilia, D.F.

Cláudia Angélica VASQUES SILVA
First Secretary
Alternate Permanent Representative

of the Federative Republic of Brazil
to the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome
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CANADA
Michael GORT
Counsellor
Deputy Permanent Representative

of Canada to the United Nations
Food and Agriculture Agencies

Rome

Courtney HOOD
Programme Officer
Permanent Mission of Canada

to the United Nations Food
and Agriculture Agencies

Rome

CHINA
ZHANG Zhengwei
Counsellor
Deputy Permanent Representative

of the People’s Republic of China
to the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

WANG Rui
Second Secretary
Alternate Permanent Representative

of the People’s Republic of China
to the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

SHEN Zhihua
Third Secretary
Alternate Permanent Representative

of the People’s Republic of China
to the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

DENMARK
Maj HESSEL
Minister Counsellor
Deputy Permanent Representative of

the Kingdom of Denmark to IFAD
Rome

Tobias BUE STAUN
Attaché
The Royal Danish Embassy
Rome
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EGYPT
Abdelbaset Ahmed Aly SHALABY
Agricultural Counsellor
Deputy Permanent Representative of

the Arab Republic of Egypt to
the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

Khaled M. S. H. EL TAWEEL
First Secretary
Alternate Permanent Representative

of the Arab Republic of Egypt to
the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

EQUATORIAL GUINEA
Mateo NSOGO NGUERE MICUE
Funcionario Administrativo
Misión Permanente de Guinea Ecuatorial

ante los Organismos de las
Naciones Unidas

Roma

FINLAND
Merja Ethel SUNDBERG
Minister Counsellor
Permanent Representative

of the Republic of Finland
to the United Nations Food
and Agriculture Agencies

Rome

Tanja RAJAMÄKI
Programme Officer
Embassy of the Republic

of Finland
Rome

Milja HOMAN
Intern
Embassy of the Republic

of Finland
Rome

FRANCE
Martin LANDAIS
Conseiller économique
Adjoint au Chef du service

économique régional
Ambassade de France
Rome
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FRANCE (Cont’d)
Donatienne HISSARD
Conseillère
Représentante permanente adjointe

de la République française
auprès de l’OAA, PAM et FIDA

Rome

GERMANY
Michael BAUER
Minister Counsellor
Alternate Permanent Representative of

the Federal Republic of Germany to FAO and
the other International Organizations

Rome

Karina FRANK
Intern
Permanent Representation of the

Federal Republic of Germany to FAO and
the other International Organizations

Rome

GUATEMALA
Sylvia WOHLERS DE MEIE
Ministro Consejero
Representante Permanente Adjunto

de la República de Guatemala
ante los Organismos de las
Naciones Unidas

Roma

INDIA
Vimlendra SHARAN
Minister (Agriculture)
Alternate Permanent Representative of the

Republic of India to the United Nations
Food and Agriculture Agencies

Rome

INDONESIA
Hari PRIYONO
Secretary-General
Ministry of Agriculture
Jakarta

Priyo ISWANTO
Minister
Deputy Chief of Mission
Deputy Permanent Representative

of the Republic of Indonesia
to IFAD

Rome
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INDONESIA (Cont’d)
Agus Prihatin SAPTONO
Minister Counsellor for Multilateral Affairs
Alternate Permanent Representative

of the Republic of Indonesia
to IFAD

Rome

Hamim HAMIM
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative

of the Republic of Indonesia
to IFAD

Rome

Sagung Mirah Ratna DEWI
Deputy Director for International Co-operation
Ministry of Agriculture
Jakarta

Vivi FERIANY
Third Secretary
Alternate Permanent Representative

of the Republic of Indonesia
to IFAD

Rome

ITALY
Raffaella DI MARO
Director
Paris Club and Export

Financing Office
Directorate General for International

Financial Relations (Directorate III)
Department of the Treasury
Ministry of Economy and Finance
Rome

Valentina MUIESAN
Counsellor
Alternate Permanent Representative

of the Italian Republic to IFAD
Rome

Diletta SVAMPA
Adviser
Service in charge of Multilateral

Development Banks (Office IX)
Directorate General for International

Financial Relations (Directorate III)
Department of the Treasury
Ministry of Economy and Finance
Rome
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ITALY (Cont’d)
Dario FIORUCCI
Intern
Permanent Representation of

the Italian Republic
Rome

JAPAN
Hideya YAMADA
Minister Counsellor
Deputy Permanent Representative

of Japan to the United Nations
Food and Agriculture Agencies

Rome

Masaya KITAO
Counsellor
Financial Attaché
Embassy of Japan
Rome

KUWAIT
Yousef Ghazi AL-BADER
Regional Manager for Central Asian

and European Countries
Operations Department
Kuwait Fund for Arab

Economic Development
Kuwait City

MEXICO
Miguel RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
Embajador
Representante Permanente de

los Estados Unidos Mexicanos
ante el FIDA

Roma

Emma Maria José RODRIGUEZ SIFUENTES
Ministra
Representante Permanente Alterna

de los Estados Unidos Mexicanos
ante el FIDA

Roma

Alan ROMERO ZAVALA
Segundo Secretario
Representante Permanente Alterno

de los Estados Unidos Mexicanos
ante el FIDA

Roma
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NETHERLANDS
Wierish RAMSOEKH
Counsellor
Deputy Permanent Representative

of the Kingdom of the Netherlands
to the United Nations Organizations
for Food and Agriculture

Rome

Pieter VAN SLOTEN
Policy Officer
International Financial Institutions Division
United Nations and International

Financial Institutions Department
Ministry of Foreign Affairs
The Hague

Elise POLAK
Intern
Permanent Representation of the

Kingdom of the Netherlands to
the United Nations Organizations
for Food and Agriculture

Rome

NIGERIA
Yaya O. OLANIRAN
Minister
Permanent Representative of

the Federal Republic of Nigeria
to the United Nations Food
and Agriculture Agencies

Rome

NORWAY
Jostein LEIRO
Ambassador
Permanent Representative of the

Kingdom of Norway to IFAD
Rome

Inge NORDANG
Senior Adviser
Section for United Nations Policy
Department for United Nations,

Peace and Humanitarian Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Oslo

Tonje LIEBICH LIE
Second Secretary
Deputy Permanent Representative of

the Kingdom of Norway to IFAD
Rome
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NORWAY (Cont’d)
Maria LAUSUND
Intern
Royal Norwegian Embassy
Rome

PAKISTAN
Tehmina JANJUA
Ambassador
Permanent Representative of the

Islamic Republic of Pakistan to
the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

Ishtiak Ahmed AKIL
Counsellor
Deputy Head of Mission
Alternate Permanent Representative

of the Islamic Republic of Pakistan
to the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

Khalid MEHBOOB
Adviser
Alternate Permanent Representative

of the Islamic Republic of Pakistan
to the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

PORTUGAL
Ana BARRETO
Senior Officer
Department for Co-operation

and Institutions
Office for Economic Policy and

International Affairs (GPEARI)
Ministry of Finance
Lisbon

REPUBLIC OF KOREA
LEE Eun Jeong
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative of the

Republic of Korea to the United Nations
Food and Agriculture Agencies

Rome
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SAUDI ARABIA
Tareq AbdulKarim A. ALDRIWEESH
First Secretary
Alternate Permanent Representative

of the Kingdom of Saudi Arabia
to FAO

Rome

SPAIN
Fernando CASTILLO BADAL
Jefe
Departamento de Cooperación Multilateral
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Madrid

Lorea ARRIBALZAGA CEBALLOS
Primera Secretaria
Embajada de España
Roma

SWEDEN
Erik JONSSON
Minister Counsellor
Deputy Permanent Representative

of the Kingdom of Sweden
to IFAD

Rome

Margaretha ARNESSON-CIOTTI
Programme Officer
Embassy of Sweden
Rome

SWITZERLAND
Christina E. GRIEDER
Ministre
Représentante permanente de

la Confédération suisse auprès
de la FAO, du FIDA et du PAM

Rome

UNITED ARAB EMIRATES
Yousuf Mohammed BIN HAJAR
Deputy Director
International Financial

Relations Department
Ministry of Finance
Abu Dhabi

Obeid Ali Mirghani HASSAN
Coordinator for the United Nations

Food and Agriculture Agencies
Embassy of the United Arab Emirates
Rome
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UNITED KINGDOM
Elizabeth NASSKAU
First Secretary
Deputy Permanent Representative of

the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland to the United Nations
Food and Agriculture Agencies

Rome

UNITED STATES
Clemence LANDERS
International Economist
Office of Multilateral Development Banks
Department of the Treasury
Washington, D.C.

Shannon DING
International Economist
Office of Multilateral Development Banks
Department of the Treasury
Washington, D.C.

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)
Tomás E. CENTENO B.
Director General de Estrategia y

Evaluación de Riesgo (E)
Oficina Nacional de Crédito Público
Ministerio del Poder Popular de Economía,

Finanzas y Banca Pública
Caracas
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المراقبون
OBSERVERS

OBSERVATEURS
OBSERVADORES

COSOP’s Deliberations1:

Myanmar
SWAI Tint
Ambassador
Permanent Representative of the

Republic of the Union of Myanmar
to the United Nations Food and
Agriculture Agencies

Rome

REGIONAL SILENT OBSERVERS 2

West and Central Africa (WCA)

GHANA
Nii QUAYE-KUMAH
Minister Counsellor
Alternate Permanent Representative

of the Republic of Ghana to IFAD
Rome

.) عملیة اإلعداد.2(15إجراءات استعراض المجلس التنفیذي لوثائق الفرص االستراتیجیة القطریة، الفقرة EB 2002/77/R.12وفقا للوثیقة 1
(أ)2المجلس التنفیذي الفقرة مراقبون صامتون لمداوالت : .EB 2010/101/INF.4/Revوفقا للوثیقة 2
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بعد المائة للمجلس التنفیذيالحادیة عشرةقائمة بالوثائق المعروضة على الدورة 

رمز الوثیقة
البند من جدول 

عنوان الوثیقةاألعمال

EB 2014/111/R.1/Rev.12جدول األعمال المؤقت
EB 2014/111/R.1/Rev.1/Add.1 +
Add.1/Rev.1 + Add.1/Rev.1/Add.1

برنامج عمل الدورة2

EB 2014/111/R.23(a)  تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتها الثانیة والثمانین
EB 2014/111/R.3 + Add.13(b) التقییم المؤسسي إلنجازات تجدیدات موارد الصندوق
EB 2014/111/R.43(c) تنقیح إجراءات تطبیق التدابیر التأدیبیة بعد إجراء تحقیقات

تتعلق بالنزاهة، على النحو الوارد في سیاسة التقییم في 
الصندوق 

EB 2014/111/R.54(a) برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة المكسیك
EB 2014/111/R.64(b) برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة میانمار
EB 2014/111/R.7 + Add.1 + Sup.135(a)برنامج االستثمار في قطاع الزراعة في غاناغانا
EB 2014/111/R.8 + Add.1 + Sup.115(b)(i)مشروع سبل العیش والوصول إلى األسواقالهند
EB 2014/111/R.9 + Add.1 + Sup.115(b)(ii)مشروع تعزیز التنشیط الزراعي في میانمارمیانمار
EB 2014/111/R.10 + C.R.P.16 منحة مقدمة بموجب نافذة منح القطاع  الخاص إلىICF

Macro Inc ألغراض المساعدة التقنیة للتقییمات الالحقة
لألثر 

EB 2014/111/R.117 مراجعة الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة
EB 2014/111/R.128 مراجعة نهج الصندوق فیما یتعلق باستخدام مبالغ القروض

و/أو المنح الموافق علیها والملغاة
EB 2014/111/R.139(a)(i) تقریر  رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن االجتماع الثالثین

بعد المائة 
EB 2014/111/R.149(a)(ii) تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن االجتماع الحادي

والثالثین بعد المائة 

تم نشر الوثیقة باللغة اإلنكلیزیة فقط.3
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EB 2014/111/R.159(b) احتیاجات السحب الخامس والثالثین من مساهمات الدول
2014األعضاء لعام 

EB 2014/111/R.16 + Add.1 + Add.29(c) دیسمبر/كانون 31القوائم المالیة الموحدة للصندوق بتاریخ
2013األول 

EB 2014/111/R.179(d)) توصیات بشأن استعراض شركة أورتیك المالیةOrtec
Finance AG لألصول والخصوم في خطة التأمین (

الصحي بعد انتهاء الخدمة
EB 2014/111/R.1912(a) تعدیل محاضر جلسات الدورة العاشرة بعد المائة للمجلس

التنفیذي 
EB 2014/111/R.2012(c) مقترح بشأن اتفاقیة تمویل تكمیلي معThe MasterCard

Foundation
EB 2014/111/R.2712(d) اتفاقیة شراكة معAGREENIUM
EB 2014/111/R.2812(e) البرنامج المقترح ومسودة االختصاصات الخاصة بزیارة

المجلس التنفیذي القطریة لجمهوریة تنزانیا المتحدة لعام 
2014

الوثائق المعروضة للعلم
EB 2014/111/R.2113 2015-2014أنشطة المشروعات والبرامج المزمعة
EB 2014/111/R.2214 تقریر عن وضع المساهمات في التجدید التاسع لموارد

الصندوق
EB 2014/111/R.2315 تقریر عن الدورة األولى لهیئة المشاورات الخاصة بالتجدید

العاشر لموارد الصندوق
EB 2014/111/R.2416 2013تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لعام

EB 2014/111/R.2517 تقریر عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول
القروض وفوائدها ورسوم خدمتها

EB 2014/111/R.2618 تقدیرات مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم
خدمتها المتنازل عنها نتیجة لتنفیذ إطار القدرة على تحمل 

الدیون
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مذكرات إعالمیة
EB 2014/111/INF.1ترتیبات الدورة الحادیة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي
EB 2014/111/INF.2 نتائج تصویت المجلس التنفیذي بالمراسلة على منحة مقترح

تقدیمها بموجب نافذة المنح القطریة إلى جمهوریة الفلبین من 
أجل برنامج االستجابة السریعة إلعادة إحیاء الزراعة في

أعقاب إعصار هیان
EB 2014/111/INF.3 نتائج التصویت بالمراسلة على استراتیجیة الحضور القطري

)2015-2014(في الصندوق للفترة 
EB 2014/111/INF.4 بموجب 2013المنح التي وافق علیها رئیس الصندوق عام

نافذة المنح العالمیة/اإلقلیمیة ونافذة المنح القطریة
EB 2014/111/INF.5 اتفاقیة شراكة معUnilever PLC
EB 2014/111/INF.6استعراض نظام تخصیص الموارد على أساس األداء
EB 2014/111/INF.7 :تقریر مرحلي عن برنامج جمهوریة أفغانستان اإلسالمیة

الفرص االستراتیجیة القطریة
EB 2014/111/INF.8 وثائق المجلس التنفیذي والتحلیل قواعد وٕاجراءات نشر

المتعلق بها
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ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذيالسادة مذكرة إلى

:لألسئلة التقنیة ونشر الوثائقاألشخاص المرجعیون

Deirdre McGrenra
مدیرة مكتب شؤون الهیئات الرئاسیة

5459 06 39+2374رقم الهاتف: 
gb_office@ifad.orgاإللكتروني:البرید 

عشرة بعد المائةالدورة الحادیة - المجلس التنفیذي 
2014أبریل/نیسان 9-8روما، 

جدول األعمال 

Document: EB 2014/111/R.1/Rev.2

A
Agenda: 2
Date: 8 April 2014
Distribution: Public
Original: English
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جدول األعمال 
4االستعراض/أو البنود المقدمة للموافقة، و-أوال 

افتتاح الدورة -1

[للموافقة]اعتماد جدول األعمال -2

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

[للموافقة]

[لالستعراض]

التقییم-3

[لالستعراض]انیة والثمانین تقریر رئیس لجنة التقییم عن دورتها الث)أ(
[لالستعراض]التقییم المؤسسي إلنجازات تجدیدات موارد الصندوق )ب(
تنقیح إجراءات تطبیق التدابیر التأدیبیة بعد إجراء تحقیقات تتعلق بالنزاهة، على النحو الوارد في )ج(

[للموافقة] سیاسة التقییم في الصندوق

ستعراض][لالبرامج الفرص االستراتیجیة القطریة -4

المكسیك )أ(
میانمار)ب(

[للموافقة]اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفیذي للنظر فیها -5

أفریقیا الغربیة والوسطى)أ(
غانا:  برنامج االستثمار في قطاع الزراعة في غانا

آسیا والمحیط الهادي)ب(
) الهند: مشروع سبل العیش والوصول إلى األسواق1(
میانمار: مشروع تعزیز التنشیط الزراعي في میانمار) 2(

ألغراض المساعدة التقنیة ICF Macro Incالخاص إلى منحة مقدمة بموجب نافذة منح القطاع  -6
[للموافقة]للتقییمات الالحقة لألثر

[للموافقة] العامة لتمویل التنمیة الزراعیةالشروطمراجعة-7

[للموافقة]استخدام مبالغ القروض و/أو المنح الموافق علیها والملغاة ما یتعلق بنهج الصندوق فیمراجعة-8

المسائل المالیة-9

تمت إضافة بعض البنود للعلم، وستناقش ھذه البند أثناء دورة المجلس.4
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[لالستعراض]تقاریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات )أ(
تقریر عن االجتماع الثالثین بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات  )1(

ابات تقریر عن االجتماع الحادي والثالثین بعد المائة للجنة مراجعة الحس)2(

[للموافقة] 2014احتیاجات السحب الخامس والثالثین من مساهمات الدول األعضاء لعام )ب(
، بما في ذلك تقریر تصدیق 2013دیسمبر/كانون األول 31القوائم المالیة الموحدة للصندوق بتاریخ )ب(

المالي اإلدارة، وشهادة المراجع الخارجي المستقل على فعالیة الضوابط الداخلیة على اإلبالغ
[للموافقة]

[للموافقة]خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة في الصندوق )ج(

[للعلم]اتفاقیة التمویل بالدیون مع بنك التنمیة األلماني -10

تحدیث شفهي عن إجراءات استضافة اآللیة العالمیة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان -11
[للعلم]التي تعاني من الجفاف الشدید و/أو التصحر وبخاصة في أفریقیا 

مسائل أخرى-12

[للموافقة]تعدیل محاضر جلسات الدورة العاشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي )أ(
[للعلم]وك الخاصة بممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي مدونة السل)ب(
[للموافقة]The MasterCard Foundationمقترح بشأن اتفاقیة تمویل تكمیلي مع )ج(
[للموافقة]AGREENIUMاتفاقیة شراكة مع)د(
البرنامج المقترح ومسودة االختصاصات الخاصة بزیارة المجلس التنفیذي القطریة لجمهوریة تنزانیا )ه(

[للعلم]2014المتحدة لعام 
تقریر مرحلي عن استراتیجیة القطاع الخاص)و(

الوثائق المعروضة للعلم -ثانیاً 
ارتأت إدارة الصندوق ضرورة فقط في حال ستناقش الوثائق المعروضة للعلم خالل دورة من دورات المجلس 

ذلك، أو ورد طلب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجلس. على أن ُیرَسل هذا الطلب كتابًة إلى 
سكرتیر الصندوق قبل ثالثة أسابیع من انعقاد تلك الدورة.

ي البنود ولن یتضمن برنامج عمل دورة ما من دورات المجلس سوى البنود التي ستناقش خالل هذه الدورة (أ
المعروضة للموافقة أو االستعراض أو التأكید، أو البنود المعروضة للعلم التي تم تلقي طلب كتابي لمناقشتها 
أثناء دورة المجلس)، وسینشر برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل أسبوعین 

من انعقادها.

أنشطة المشروعات والبرامج المزمعة -13

ن وضع المساهمات في التجدید التاسع لموارد الصندوقتقریر ع-14

تقریر عن الدورة األولى لهیئة المشاورات الخاصة بالتجدید العاشر لموارد الصندوق -15
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2013تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لعام -16

تقریر عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها -17

دفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها المتنازل عنها نتیجة لتنفیذ إطار القدرة على تقدیرات م-18
تحمل الدیون 

مذكرات إعالمیة
ترتیبات الدورة الحادیة عشرة بعد المائة للمجلس التنفیذي)أ(

القطریة إلى نتائج تصویت المجلس التنفیذي بالمراسلة على منحة مقترح تقدیمها بموجب نافذة المنح )ب(
جمهوریة الفلبین من أجل برنامج االستجابة السریعة إلعادة إحیاء الزراعة في أعقاب إعصار هیان

)2015-2014(نتائج التصویت بالمراسلة على استراتیجیة الحضور القطري في الصندوق للفترة )ج(

نافذة المنح إلقلیمیة و بموجب نافذة المنح العالمیة/ا2013المنح التي وافق علیها رئیس الصندوق عام )د(
القطریة 

Unilever PLCاتفاقیة شراكة مع )ه(

استعراض نظام تخصیص الموارد على أساس األداء)و(

جمهوریة أفغانستان اإلسالمیة: تقریر مرحلي عن برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة)ز(

قواعد وٕاجراءات نشر وثائق المجلس التنفیذي والتحلیل المتعلق بها)ح(


