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 عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي خامسةمحاضر جلسات الدورة ال

 مقدمة -أوال 
. 5151 أيلول/سبتمبر 51-51 يوميعشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي في روما  خامسةعقدت الدورة ال -1

 وترد قائمة بالمشاركين في الدورة في الملحق األول بهذه المحاضر.

 على المجلس التنفيذي الوثائق التي ترد قائمة بها في الملحق الثاني.  وُعرضت  -2

 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  – ثانيا  
نوانزي الدورة مرحبا بممثلي الدول األعضاء المعتمدين حديثا  كانايوافتتح رئيس الصندوق السيد  -3

سبانيا،  ،األرجنتين، والنمسا، وكندا، والهندوالمشاركين في المجلس ألول مرة من  وكينيا، والنرويج، وا 
  .نزويال البوليفاريةسفيري الصين وجمهورية فعالوة على  ،األمريكية والواليات المتحدة

لدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي، عن اموجزا مقتضبا رئيس ال ية، قدمفي مالحظاته االفتتاح -4
وعملية التجديد العاشر لموارد الصندوق، والتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، والمعتكف 

جتماعات الثنائية واال خيرةعن زياراته األالذي عقده المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان. كما وفر تحديثا 
 ومنها على وجه الخصوص:  ،التي عقدها

دافوس - سبرغر تزيارته إلى روسيا االتحادية لحضور المنتدى االقتصادي الدولي في سان ب (أ )
وزير الزراعة الذي أشار إلى اهتمام روسيا هم في نحيث التقى المسؤولين الروسيين بم-الروسي

 .االتحادية بتعزيز شراكتها مع الصندوق

لصعوبات د العاشر لموارد الصندوق على الرغم من ايزيارته إلى كوبا، البلد الذي أعلن تعهدا للتجد (ب )
ول لكوبا والعديد من الوزراء الذين عبروا واجهها. والتقى هنالك بنائب الرئيس األياالقتصادية التي 

الصندوق كان  وأكدوا بأن ،بعد عشرين سنةعلى المشروع األول الذي يموله الصندوق عن رضاهم 
 دولية القليلة العاملة في البالد.من بين المؤسسات المالية ال

دولة عضو  093حيث اعترفت المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في أديس أبابا المشاركة في  (ج )
مارات لتمكين السكان الريفيين الذين يعيشون في ثفي األمم المتحدة بجهود الصندوق في تعبئة االست

 .همالتغذوي ورفع دخولهم وتقوية صمودتحسين أمنهم الغذائي و  فقر من

زيارته إلى كينشاسا في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث عقد اجتماعات مع السلطات المحلية  (د )
 .االتكنولوجيو م علو واللتعليم العالي ارئيس الوزراء ووزراء الزراعة والتنمية الريفية و بما في ذلك 

ن الصندوق في االجتماع السابع والثالثين لوزراء رابطة شعوب جنوب شرق كذلك شارك موظفون م (ه )
وا برنامج الصندوق ضعقد في مدينة مكاتي في الفلبين، حيث عر الذي آسيا للزراعة والغابات 
 .لعيش واألمن الغذائي في بلدان إقليم جنوب شرق آسيااالخاص بتحسين سبل 
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مليار دوالر  1.07مساهمات أساسية بقيمة شر للموارد، أكد الرئيس على استالم اإلى التجديد العوباالنتقال  -5
المستلمة مبلغ من المساهمات األساسية  ىوهو أعل أغسطس/آب 51بحلول التاريخ الفاصل يوم  أمريكي

من المانحين لصندوق. وسجلت أيضا زيادات كبيرة اة تجديد الموارد في تاريخ من عمليفي هذه النقطة 
نه ونظرا للمناخ أ. إال ابلد 71ما مجموعه ، في أي تجديد للموارد حتى تاريخه التقليديين وأعلى مشاركة

لتجديد لالمستوى المستهدف  علىالمالي الدولي المحفوف بالتحديات كان البد من إجراء تعديل طفيف 
 بعد أن كان أصالريكي مليار دوالر أم 1.353بحيث غدا  ،كما ورد في تقرير مجلس المحافظين ،العاشر
 مليار دوالر أمريكي. 1.44

 Margarita Astralagaوهم السيدة في الصندوق بالموظفين الجدد رفيعي المستوى رحب رئيس الصندوق  -6
يونيو/حزيران. كما رحب الرئيس أيضا  8ئة وتغير المناخ التي انضمت للصندوق بتاريخ يمديرة شعبة الب

دارة المعرفة وهما السيد ر موظفي دائ اءمن كبر  بموظفين جديدين  Steven Were ة االستراتيجية وا 

Omamo مدير البحوث واالنخراط العالمي والسيد ، Paul Winters   االستراتيجي وتقدير  طلتخطيامدير
 ر.األث

مستوى من الشهادة  ن في األمم المتحدة يحصل على أعلىاأعلم المجلس بان الصندوق هو أول كيوأخيرا  -7
ن فئة العمليات عوهو المستوى البالتيني  ،ةمبادرة القيادة في تصميم الطاقة والبيئممنوحة بموجب ال

 الصندوق. مقرفي والصيانة 

 قرارات المجلس التنفيذي -ثالثًا 

 من جدول األعمال( 2اعتماد جدول األعمال )البند  -ألف 
واعتمد  ،EB 2015/115/R.1/Rev1  الوثيقةأحاط المجلس التنفيذي علما ببرنامج العمل كما هو وارد في  -8

، والتي ستنقح لتعكس EB 2015/115/R.1/Rev.1/Add.1جدول األعمال كما هو مقترح في الوثيقة 
 التعديالت التالية التي وافق عليها المجلس:

موجز تجميعي للمعتكف األول ألعضاء المجلس التنفيذي في الصندوق، وقد تم إدراج هذه الوثيقة،  ( أ)
 ُوّزعت مبدئيا كمذكرة إعالمية، كي يستعرضها المجلس بناء على طلب من القائمة ألف؛التي 

 مقترح تقدمت به ممثلة المملكة المتحدة لمناقشة اإلجراءات حول انتخاب الرئيس الجديد للصندوق. ( ب)

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج  –باء 
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب 2112العادية والرأسمالية للصندوق لعام الميزانيتان و 

وخطته اإلشارية للفترة  2112التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
  من جدول األعمال( 3)البند  2112-2112

المستند إلى النتائج  لبرنامج عمل الصندوقنظر المجلس التنفيذي في االستعراض المسبق رفيع المستوى  -9
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم 5151ن العادية والرأسمالية للصندوق لعام يوالميزانيت
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  5158-5157وخطته اإلشارية للفترة  5151المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
(EB 2015/115/R.2.) 

س علما بالموجزين اللذين وفرهما كل من رئيسي لجنة مراجعة الحسابات ولجنة التقييم بالنسبة أحاط المجل -11
 لمراجعة هاتين اللجنتين للوثيقة.

أثنى أعضاء المجلس على إدارة الصندوق وعلى مكتب التقييم المستقل في الصندوق على الوثائق عالية  -11
متبعة إلدراج حساسية التمايز بين الجنسين في الجودة، ورحبوا على وجه الخصوص بتحسن المنهجية ال

قروض ومنح الصندوق. وبهذا الصدد، ُطلب من إدارة الصندوق توفير مقارنة عن ميزنة التمايز بين 
 الجنسين في الصندوق وفي غيره من المؤسسات المالية الدولية األخرى.

بالمائة واعتبروها  5.5بحدود  5151ية عام كما أشار عدد من الممثلين إلى الزيادة بالقيم الحقيقية في ميزان -12
 معقولة.

وأثار عدد من األعضاء قضايا وفرت عليها إدارة الصندوق توضيحات، مشيرة إلى أن عددا من هذه  -13
القضايا سيتم التطرق له في الميزانية الختامية، التي ستعرض في ديسمبر/كانون األول، ومنها على وجه 

 الخصوص: 

شترك واالقتراض السيادي المتوقع لإلبقاء على برنامج القروض والمنح بمستواه مستويات التمويل الم (أ )
 911المقترح: وأكدت إدارة الصندوق بأنه، وعلى الرغم من أن برنامج القروض والمنح المقترح يعادل 

وهو أقل مما كانت تشير إليه التوقعات، إال أنه مازال أعلى من أي  5151مليون دوالر أمريكي لعام 
تزام يتم في السنة األولى في أي من التجديدات السابقة؛ إضافة إلى ذلك، تم تحري التصورات ال

 المحتملة لالقتراض؛

، وعلى وجه الخصوص نسبة الميزانية العادية إلى 5151إدراج معدالت الكفاءة في ميزانية عام  (ب )
 ؛5151رنة بعام مقا 5158و 5157برنامج العمل، بما في ذلك اإلسقاطات التأشيرية للسنتين 

التوفير المنتظم للمعلومات عن الوفورات وعن تحسينات الجودة ذات الصلة بالتقييم المؤسسي لكفاءة  (ج )
الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها الصندوق، إذ أن مثل هذه المعلومات ستأتي في سياق 

 األول؛تحديث ذي صلة يعرض على المجلس التنفيذي في دورته في ديسمبر/كانون 

اإلجراءات المالئمة المستمرة للتخفيف من المخاطر ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف: إذ تشاطر  (د )
بسبب التقلبات في سعر  5158و 5157أعضاء المجلس مخاوفهم من زيادات محتملة في ميزانيتي 

ستقرار الصرف، واقترحوا أن تعمل إدارة الصندوق ولجنة مراجعة الحسابات معا على آلية لتثبيت وا
الميزانية للتطرق ألثر هذا التقلب؛ وقد أعلمت إدارة الصندوق المجلس بأن المنهجية الجديدة للميزانية 
سوف تتطرق لمثل هذه المخاوف وسوف يتم اختبارها في دورتي الميزانية المقبلتين للتأكد فيما لو 

 كانت هنالك حاجة للمزيد من اإلجراءات اإلضافية؛

بالمائة  11–41وارد التجديد العاشر المخصصة ألفريقيا جنوب الصحراء من المخاوف من تقليص م (ه )
بالمائة: وأوضحت إدارة الصندوق أنه وفي حين أن هذا التخصيص يتقرر من خالل  41-41إلى 
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 49صيغة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، إال أنه من المتوقع تخصيص ما يصل إلى 
 ألفريقيا جنوب الصحراء. 5151م بالمائة من برنامج القروض لعا

وطلب أعضاء المجلس أيضا معلومات أكثر دقة حول تكاليف الالمركزية بحيث يتم توفيرها في النسخة  -14
دارة الصندوق اتفقا على وجهة النظر القائلة بأن  النهائية للميزانية. وفي حين أن كال من المجلس وا 

ة الالمركزية، إال أن اإلدارة سلطت الضوء على نهج "حيادية التكاليف" أمر صعب للغاية لتحقيق عملي
"اللمسة الخفيفة" الذي تبناه الصندوق في مجال فعالية التكاليف في الممارسة العملية، ومع ذلك، تبقى 
بعض التكاليف اإلضافية التي ال يمكن تفاديها. وسوف توفر إدارة الصندوق بعض المعلومات األكثر 

 لالمركزية في الوقت المناسب لها.تفصيلية عن تنفيذ عملية ا

وفيما يتعلق بميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق، فقد اعترف المجلس بالتقليص الذي أجراه  -15
داء المشروعات وبالنهج أالمكتب بهدف تبسيط عملياته، ورّحب بالزيادة المخطط لها في عدد تقييمات 

 الدالئل عن أداء عمليات الصندوق.كمصدر للمزيد من  5151األكثر انتقائية لعام 

وعّبر المجلس أيضا عن تقديره للجهود الرامية إلى تحديد حساسية التمايز بين الجنسين بالكميات في  -16
، واقتراح إجراء تقييم مؤسسي لالمركزية في الصندوق عام 5151ميزانية مكتب التقييم المستقل عام 

5151. 

ديد للتقييم كما هو متوقع سوف يوفر الفرص لمزيد من عمليات وأشار المجلس إلى أن إدخال الدليل الج -17
جراءها في الوقت المحدد لها.  التقييم التي تتسم بالكفاءة وا 

وأخيرا، أثار بعض أعضاء المجلس فكرة الفصل في عملية العرض والموافقة على كل من ميزانيتي  -18
تعزيز استقاللية المكتب. وتقرر أن تتم ، بغية 5151الصندوق ومكتب التقييم المستقل فيه بدءا من عام 

مناقشة هذه المسألة في اجتماع لجنة مراجعة الحسابات التالي. ولكن، وكاعتبار مبدئي، فقد أشار 
المستشار العام إلى أن استقاللية مكتب التقييم المستقل في وضع آمن ألنه يرفع تقاريره مباشرة إلى 

 لعمليتين قد يؤدي إلى إدخال تعقيدات إجرائية.المجلس التنفيذي، ونصح بأن فصل هاتين ا

 من جدول األعمال( 4التقييم )البند  – جيم

 عن دورتها الثامنة والثمانينتقرير رئيس لجنة التقييم  (أ )

أحاط المجلس التنفيذي علما بالمعلومات الواردة في تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها الثامنة والثمانين  -19
، بما في ذلك مصادقة اللجنة على االقتراح بعرض التقرير EB 2015/115/R.3كما هو وارد في الوثيقة 

ندوق على المجلس التنفيذي في السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للص
وصاعدا، وعلى إدخال التعديالت المرافقة لذلك على  5151دورته المنعقدة في سبتمبر/أيلول منذ العام 

 (.5155من سياسة التقييم في الصندوق ) 14الفقرة 

 وأثر نتائج عن السنوي التقرير لعرض الزمني اإلطار تعديل: الصندوق في التقييم سياسة تعديل (ب )
 الصندوق ياتعمل
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، والتي تتضمن نقل عرض EB 2015/115/R.4وافق المجلس التنفيذي على التوصية الواردة في الوثيقة  -21
التقرير السنوي عن نتائج أثر وعمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق من دورة المجلس 

، عالوة على 5151لول بدءا من عام المنعقدة في ديسمبر/كانون األول إلى دورته المنعقدة في سبتمبر/أي
( والتي نصت في السابق "على أنه وفي 5155من سياسة التقييم ) 14ما يتطلبه األمر من تعديل الفقرة 

كل عام يعرض مكتب التقييم المستقل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق على إدارة 
وعلى المجلس التنفيذي في دورتيهما المنعقدتين في  الصندوق، وبعد ذلك على لجنة التقييم في الصندوق

أي تعديل فيما ديسمبر/كانون األول". وقد أحاط المجلس علما بأن سياسة التقييم في الصندوق ال تتطلب 
يتعلق بتقرير الفاعلية اإلنمائية للصندوق، ألن السياسة لم تربط عرض هذا التقرير بأي دورة محددة من 

 دورات المجلس.

، سيتم نقل دورة لجنة التقييم التي كانت تعقد في 5151أحاط المجلس علما أيضا أنه، بدءا من عام كذلك  -21
السابق في يونيو/حزيران إلى بدايات شهر سبتمبر/أيلول، بحيث يتاح الوقت الكافي الستيعاب التغيير 

 المقترح في اإلطار الزمني لعرض التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق.

واستجابة للمخاوف التي أثارها بعض أعضاء المجلس بشأن األثر السلبي المحتمل لتقليص الوقت  -22
الوثيقة، المخصص إلعداد هذه الوثيقة، طمأن مكتب التقييم المجلس إلى أنه سيتم اإلبقاء على جودة هذه 

 السنة السابقة.التقرير يستند في العادة إلى التقييمات التي تجرى في  ال بل سيتم تحسينها، ألن

من جدول  1)البند تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  – دال
 األعمال(

، وصادق على تقرير رئيس EB 2015/115/R.5أحاط المجلس علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة  -23
قات مكتب التقييم المستقل عليها، الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة وعلى تعلي

 عالوة على ضميمتها.

 558من أصل  551رحب المجلس بالوثيقة وأثنى على إدارة الصندوق التخاذها إجراءات كبيرة تتعلق بـ  -24
بالمائة. وكإجراء إلدخال تحسينات أفضل على منهجية اإلبالغ، فقد  94توصية، أي معدل امتثال يقارب 

المستقبلية من هذا التقرير تتبُّع أكثر وضوحا لإلجراءات المتخذة لمتابعة اقُترح أن تتضمن النسخ 
 التوصيات الخاصة بقضايا التمايز بين الجنسين.

ومع التقدير الكامل لحدود الطاقة االستيعابية للصندوق، عّبر المجلس عن الحاجة ألن يتشاطر المكتب  -25
وضع سقف على عدد التوصيات لكل منتج من  التوصيات بصورة حرة بدون أي معوقات من اإلدارة، مثل

 منتجات التقييم أو بسبب المضامين التكاليفية للتوصيات على المنظمة.

كذلك أشار المجلس أيضا بان التقرير يجب أن يبقى كوثيقة مساءلة لإلدارة. وأكد على أن أية توصيات  -26
 من اإلدارة لمكتب التقييم المستقل يجب أن ال ُتدرج فيه. 

الممثلون بأنه، وفي المستقبل، سوف ُيعرض تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات ورّحب  -27
التقييم وتدابير اإلدارة على المجلس مع التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية 

 ز حلقة التعلم اإلنمائية للصندوق، مما سييّسر الوصول إلى استعراض أكثر شمولية لدورة التقييم وتعزي
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من  2المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها )البند قتراحات ا – هاء
 جدول األعمال(

بحكم كونه المجلس التنفيذي للصندوق والكيان المدير لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  -28
 المجلس في المشروعات التالية وصادق عليها:الحيازات الصغيرة، كما هو قابل للتطبيق، نظر 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (أ )

 المرحلة الثانية –القيمة  سالسل تنمية برنامج -بوروندي (5)

وتبنى القرارات  (EB 2015/115/R.6) المقترح الوارد في الوثيقةنظر المجلس التنفيذي وصادق على  -29
 :التالية

تعادل  ضمن إطار القدرة على تحمل الديون منحة بوروندي: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية قـرر
وحدة حقوق سحب  51 511 111وحدة حقوق سحب خاصة ) ستة وعشرين مليونا ومائة ألف اقيمته

خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط تخاصة(، على أن 
 .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

برنامج التأقلم لصالح زراعة منحة في إطار  بوروندي: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أيضا قـرر
وحدة حقوق سحب ثالثة ماليين وخمسمائة وعشرة آالف  اتعادل قيمته أصحاب الحيازات الصغيرة

خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون توحدة حقوق سحب خاصة(، على أن  3 151 111خاصة )
 .ي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةمطابقة على نحو أساس

 تكميلي؛ تمويل - قيمتها وزيادة الزراعة تكثيف دعم مشروعبوروندي:  (5)

 :وتبنى القرار التالي (EB 2015/115/R.7)نظر المجلس التنفيذي وصادق على المقترح الوارد في الوثيقة -31

 اعشر مليون أربعة اتعادل قيمته منحة تكميلية جمهورية بوروندي: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
وحدة حقوق سحب خاصة(، وأن  54 511 111وحدة حقوق سحب خاصة )ومائتين وخمسين ألف 

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

بروندي بسبب  اتافقة على مشروعوأحاط المجلس علما برغبة المملكة المتحدة باالمتناع عن المو  -31
  .المخاوف الناجمة عن إدارة المخاطر والحرص الواجب المتعلق بالوضع السياسي في البالد

 الثانية المرحلة – وميالكي مينابي إقليمي في التنمية دعم مشروعمدغشقر:  (3)

وتبنى القرارات  (EB 2015/115/R.8) نظر المجلس التنفيذي وصادق على المقترح الوارد في الوثيقة -32
 :التالية

أربعة تعادل قيمته  تيسيرية للغايةقرضا بشروط  مدغشقر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية قـرر
وحدة حقوق سحب  54 111 111وحدة حقوق سحب خاصة ) وعشرين مليونا وخمسمائة ألف

خاصة(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط 
 .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة
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برنامج التأقلم لصالح زراعة منحة في إطار  مدغشقر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أيضا قـرر
وحدة حقوق سحب خاصة  أربعة ماليين ومائتي ألف اتعادل قيمته أصحاب الحيازات الصغيرة

ام أخرى تكون مطابقة خضع ألية شروط وأحكتوحدة حقوق سحب خاصة(، على أن  4 511 111)
 .على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

برنامج تنمية البنى األساسية إلنتاج السكر والتنمية المجتمعية المستدامة في : جمهورية تنزانيا المتحدة (4)

 باجامويو

إلنتاج السكر والتنمية مشروع برنامج تنمية البنى األساسية  را، وبناء على المناقشات التي جرت حولوأخي -33
، (EB 2015/115/R.9 + Sup.1)المجتمعية المستدامة في باجامويو الخاص بجمهورية تنزانيا المتحدة 

وباإلشارة إلى المخاوف التي أثارها عدد من أعضاء المجلس بشأن هذا المقترح، وبناء على اقتراح رئيس 
  لبرنامج للسماح للصندوق بالقيام بما يلي:المجلس، فقد أعطى المجلس موافقته المشروطة على هذا ا

 دوالر أمريكي؛ 411 111المضي بالعملية االستهاللية من خالل منحة لجاهزية التنفيذ بمبلغ  (أ(

 تعزيز حوكمة األراضي في مقاطعة باجامويو؛ )ب)

 التمكين من إعداد برنامج للرصد طويل األمد مع الجهات الفاعلة غير الحكومية؛ )ج)

 تيسير االنتشار والمشاورات الموصى بها على المستوى القطري مع جميع الشركاء. )د)

ولن تتم أية سحوبات من قرض الصندوق إلى أن يرضى الصندوق تماما عن التطرق لجميع المخاطر،  -34
يجاد جميع اإلجراءات الحمائية المطلوبة. كذلك ستعلق السحوبات إذا أخفقت الحكومة بااللتزام بأي من  وا 

حكام المنصوص عليها في اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها. إضافة إلى ذلك، سيبقي المكتب القطري األ
بقائهم على اطالع كامل على أية مستجدات قد ئيمانللصندوق على اتصاله مع جميع شركائه اإل ين، وا 

 تطرأ على التقدم المحرز.

فيذي على أكمل وجه، سيعرض مقترح عالوة على ذلك، ولضمان أن تنعكس وجهات نظر المجلس التن -35
منقح يوفر جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة على المجلس التنفيذي للمصادقة عليه في دورته 

 .5151السادسة عشرة بعد المائة، التي ستعقد في ديسمبر/كانون األول 

 آسيا والمحيط الهادي (ب )

  الوطنية البرنامج الثاني لألولويات دعم برنامج :أفغانستان (5)

وتبنى القرار ، (EB 2015/115/R.10)نظر المجلس التنفيذي وصادق على المقترح الوارد في الوثيقة  -36
 :التالي

أربعة وثالثين مليونا  اتعادل قيمتهمنحة  جمهورية أفغانستان اإلسالمية: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
( على حقوق سحب خاصةوحدة  000 450 34وحدة حقوق سحب خاصة )وأربعمائة وخمسين ألف 

في واألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط  وأحكامخضع ألية شروط أن ت
 .هذه الوثيقة

 الجبلية ليوبان كنغهاي منطقة في الفقر من الحد مشروعالصين:  (5)
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مع  (EB 2015/115/R.11/Rev.1) نظر المجلس التنفيذي وصادق على المقترح الوارد في الوثيقة  -37
 :وتبنى القرارات التالية، اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنهاو  ضميمتها

ثمانية وثالثين قرضًا عادية تعادل قيمته  جمهورية الصين الشعبيةأن يقدم الصندوق إلى  قـرر:
مليون دوالر أمريكي تقريبًا( على  26.22مليون يورو( ) 38.71يورو ) مليونا وخمسة وسبعين ألف

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

منحة تعادل قيمتها سبعمائة وعشرين  جمهورية الصين الشعبيةأن يقدم الصندوق إلى  قرر أيضا:
ى أن تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على مليون دوالر أمريكي تقريبًا( عل 0)ألف يورو 

 .نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة
 العيش وسبل الساحلية والموارد األسماك مصايد مشروع :الفلبين (3)

وتبنى القرار  (EB 2015/115/R.12نظر المجلس التنفيذي وصادق على المقترح الوارد في الوثيقة ) -38
 :التالي

سبعة وعشرين  تعادل قيمتهعادية بشروط قرضًا  جمهورية الفلبين: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
مليون دوالر أمريكي تقريبا(  59.91)بما يعادل ( يورو 57.35يورو )مليونا وواحد وثالثين ألف 

 واألحكام الواردةأخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط  وأحكاميخضع ألية شروط  أنعلى 
 .ه الوثيقةفي هذ

 والتمكين  الريفي النمو ألغراض القيمة سالسل تعزيز حول االلتقاء مشروع :الفلبين (4)

 وتبنى القرار، (EB 2015/115/R.13نظر المجلس التنفيذي وصادق على المقترح الوارد في الوثيقة ) -39
 :التالي

وعشرين اثنين  تعادل قيمتهعادية بشروط قرضًا  جمهورية الفلبين: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
مليون دوالر أمريكي تقريبا(  51.15)بما يعادل ( يورو 55 811 111يورو )ألف  ثمانمائةمليونا و 
 واألحكام الواردةأخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط  وأحكاميخضع ألية شروط  أنعلى 

 .في هذه الوثيقة

  الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (ج )

 منتجات األلبان في أوزبكستان قيمة سالسل نميةت مشروعأوزبكستان: 

مع  (EB 2015/115/R.14/Rev.1نظر المجلس التنفيذي وصادق على المقترح الوارد في الوثيقة ) -41
 :القرارات التالية ضميمتها واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها، وتبنى

سبعة عشر مليون تعادل قيمته مختلطة بشروط قرضًا  أوزبكستان: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
يخضع ألية شروط  أنعلى وحدة حقوق سحب خاصة(  57 111 111وحدة حقوق سحب خاصة )

 .في هذه الوثيقة واألحكام الواردةأخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط  وأحكام
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: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أوزبكستان منحة تعادل قيمتها خمسمائة ألف وحدة قرر أيضا
وحدة حقوق سحب خاصة( على أن تخضع ألية شروط وأحكام  111 111)حقوق سحب خاصة 

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

  مال(من جدول األع 2)البند  المسائل المالية – واو
 بعد والثالثين والسابع والثالثين السادس اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنة رئيس تقرير (أ )

 المائة

استعرض المجلس التنفيذي وأحاط علما بتقريرين عن االجتماعين السادس والثالثين بعد المائة والسابع  -41
  EB 2015/115/R.15والثالثين بعد المائة، للجنة مراجعة الحسابات، كما هما واردان في الوثيقتين 

اء اجتماعها السابع ، على التوالي. كذلك أحاط المجلس علما أيضا، بأنه وفي أثنEB 2015/115/R.16و
صادقت اللجنة على اقتراح تقدمت به اإلدارة لتأجيل التقدير الرسمي لمستوى  ،والثالثين بعد المائة

 .5151االحتياطي العام حتى عام 

ئة والسابع والثالثين بعد السادس والثالثين بعد الماوفيما يتعلق بطلب توضيح جرى تقديمه في االجتماعين  -42
قتراض ب إدخال إطار االببسقراض في الصندوق شروط اإلتعديل ل، عة الحساباتللجنة مراج المائة

تسجيال في محاضر الدورة العتراض القائمة على أي محاولة لتعديل السيادي، طلب منسق القائمة جيم 
يمكن ص بوضوح على "التي تنمن إطار االقتراض السيادي  51المنسق بالفقرة قراض. واستشهد شروط اإل
األموال المقترضة كي يقوم الصندوق بإعادة إقراضها بالشروط السائدة، شريطة أن تلتزم شروط  استخدام

سقاطات تدفقات النقدية إلعادة اإلقراض )استنادًا إلى الطلب وشروط القرض( بمبادئ االستدامة  القرض وا 
 ."المالية بمفردها )أي التمويل الذاتي(

ة لتغطية أي فجو حاجة لالقتراض ال ربما تبرز ،لعاشر للمواردوخالل التجديد اكما أشير أيضا إلى أنه  -43
االقتراض مع شروط إعادة االقراض، ربما قد تنشأ  وفي حال لم يتمكن الصندوق من مواءمة شروط .مالية
ال االقتراض  بقراض بسبن تعديل شروط اإلأالتمويل الذاتي لتيسير االقتراض. إال  جة لمراجعة مبدأاالح

 .تخياراأحد ال أال يكون يعني

إطار قبل تبني فعل ستعراض شروط االقراض كان مقررا بالأن اواستذكر رئيس لجنة مراجعة الحسابات  -44
سيادي كجزء من برنامج عمل اللجنة. إال أنه وبهدف التطرق لبعض الشواغل التي عبر عنها االقتراض ال

بشكل كامل، اتفق على إمكانية لتأسيس إطار االقتراض السيادي إلفساح الوقت الكافي و أعضاء اللجنة 
علما أن لجنة مراجعة الحسابات مسؤولة عن القيام بهذه االستعراضات من وقت  ،تأخير هذا االستعراض

 .آلخر

أن إدارة الصندوق على  تجعة الحسابات بالرجوع إلى المجلس، أكدسلطة لجنة مراومع االعتراف ب -45
 .كعمليات صحيةالدورية لألدوات والطرائق المؤسسية أمر مرحب به  تعراضاواالستلتقديرات ا

 العام االحتياطي كفاية مدى استعراض  (ب )
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، استعراض كفاية االحتياطي العام، وافق المجلس التنفيذي EB 2015/115/R.17أن نظر في الوثيقة  دوبع -46
 ، كما هو وارد في هذه الوثيقة.5151على تأجيل االستعراض الرسمي لكفاية االحتياطي العام حتى عام 

 تقرير عن التجديد العاشر لموارد الصندوق  (ج )

رحب المجلس وأحاط علما بالمعلومات الواردة في التقرير عن التجديد العاشر لموارد الصندوق  -47
(EB 2015/115/R.18+Corr.1). 

لعاشر للموارد على الرغم من وأشاد الممثلون بنجاح الصندوق في تعبئة مبلغ معتبر من التعهدات للتجديد ا -48
الحاجة إلى تقليص المستوى المستهدف لهذا التجديد، وأحاط علما بتأكيدات إدارة الصندوق على اإلبقاء 

مليارات دوالر أمريكي لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  3على إجمالي برنامج القروض والمنح بمبلغ 
ضمان أهمية الصندوق في السعي لتنفيذ جدول أعمال التنمية على حاله دون تغيير. واعتبر ذلك حاسما ل

 .5151لما بعد عام 

كذلك عّبر أعضاء المجلس عن دعمهم للصندوق الستمراره في الجهود الرامية لتعبئة المزيد من الموارد  -49
ج عمله اإلضافية لتحقيق مستوى أعلى من التمويل المشترك، والسعي لترتيبات بديلة للتمويل لإليفاء ببرنام

 .5151اإلجمالي لعام 

عضاء الذين لم يعلنوا تعهداتهم بعد إلى القيام بذلك، كما حث آخرين على النظر ودعا المجلس جميع األ -51
 في زيادة مساهماتهم.

بالمائة من  5وتعقيبا على تأكيد ممثل دولة الكويت بأن بالده سوف تبقي على مساهمتها بما يعادل  -51
ارة الصندوق لممثل الكويت مجددا على أن هذا الرقم قد سجل بصورة دقيقة إجمالي المساهمات، أكدت إد

 في التقرير.

واستجابة لألسئلة الخاصة بمستوى االقتراض المستهدف وبالمساهمات التكميلية غير المقيدة المحتملة،  -52
ملة أشارت إدارة الصندوق إلى وضع استراتيجية سوف تتطور في المستقبل القريب لتتضمن، من بين ج

 أمور أخرى، التفاعل المستمر مع الشركاء الرئيسيين.

وُأعلم ممثلو الدول األعضاء باألثر المتنامي لمدفوعات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون  -53
والتي ستغدو نافذة المفعول بدءا من التجديد العاشر للموارد، وال تندرج ضمن المستوى المستهدف للتجديد. 

يتم السعي للحصول على دعم الدول األعضاء لضمان إعالن تعهدات أعلى للمساهمات وبهذا الصدد، س
األساسية والتكميلية غير المقيدة في التجديدات المستقبلية بهدف موازنة اآلثار السلبية لمدفوعات التعويض 

 عن إطار القدرة على تحمل الديون.

بتخصيص أصوات التصويت. واقترح أن يتم وأخيرا، تم توفير بعض اإليضاحات عن التساؤالت الخاصة  -54
 استعراض هذه القضية بصورة أكبر في سياق مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير في الصندوق.
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من جدول  2)البند مبادئ السلوك الخاصة بممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي  – زاي
 األعمال(

التي تضم مسودة مبادئ السلوك الخاصة بممثلي الدول  EB 2015/115/R.19نظر المجلس في الوثيقة  -55
األعضاء في المجلس التنفيذي كي يصادق عليها المجلس. وأشاد باألمانة وبالمنسقين على الجهود 

 المبذولة للوصول إلى حّل وسط فيما يتعلق بهذه المسألة.

أفضل الممارسات  وفي حين رحب بعض أعضاء المجلس بالوثيقة كوثيقة دقيقة وواضحة تتماشى مع -56
العالمية التي من شأنها أن توائم ما بين الصندوق وغيره من المؤسسات المالية الدولية، لم يتم التوصل إلى 

 توافق في اآلراء للمضي قدما نحو الحصول على موافقة المجلس.

تينية وعلى وجه الخصوص، فقد أثار ممثل األرجنتين، متحدثا بالنيابة عن دول مجموعة أمريكا الال -57
والكاريبي، جملة من القضايا. في حين عّبر أعضاء آخرون، تحدثوا بالنيابة عن البلدان األفريقية، عن 

 الحاجة إلى المزيد من المشاورات فيما يتعلق بهذه المسألة.

 مكتبمن وفي الختام، اتفق على أن يستمر سكرتير الصندوق في العمل مع المنسقين واألصدقاء، بدعم  -58
 لعام ومكتب األخالقيات، للوصول إلى اتفاق في اآلراء حول هذه المسألة الهامة.المستشار ا

من  9)البند مسودة جدول األعمال المؤقت لدورة مجلس المحافظين التاسعة والثالثين  – حاء
 جدول األعمال(

نظر المجلس التنفيذي ووافق على مسودة جدول األعمال المؤقت لدورة مجلس المحافظين التاسعة  -59
والذي سُينقح وُيعرض مرة أخرى على المجلس في ديسمبر/كانون  (EB 2015/115/R.20)والثالثين 

األول، في حال اقتضت الحاجة، ليعكس نتائج المناقشة الجارية بشأن مبادئ السلوك الخاصة بممثلي 
 الدول األعضاء في المجلس التنفيذي.

 ألعمال(امن جدول  11)البند  الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق – طاء

 2112لعام  الصندوق في التنفيذي للمجلس القطرية الزيارة عن تقرير ( أ)

، السفير والممثل الدائم Mario Arvelo Caamañoرّحب المجلس التنفيذي بالتقرير الذي عرضه السيد  -61
للجمهورية الدومينيكية في الصندوق، فيما يتعلق بالزيارة التي قام بها المجلس التنفيذي للمملكة المغربية، 

. وعّبر عن تقديره للفرصة التي أتيحت للشهادة على عمل EB 2015/115/R.21والوارد في الوثيقة 
 الصندوق في الميدان. 

الصندوق على شراكته القوية مع الحكومة ومع المزارعين أصحاب الحيازات وأثنى أعضاء المجلس على  -61
الصغيرة، وعلى سمعة الصندوق كجهة فاعلة ملتزمة تساعد على تغيير حياة السكان الريفيين. عالوة على 

 حسن تنظيم هذه الزيارة القطرية.

 2016 - 2018 الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق  ( ب)
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 55، ووافق على التاريخ المقترح في الفترة بين EB 2015/115/R.22س التنفيذي في الوثيقة نظر المجل -62
 وهي البرازيل. 5151للزيارة القطرية وعلى وجهة هذه الزيارة لعام  5151نوفمبر/تشرين الثاني  51و

واستجابة لطلب أثاره بعض أعضاء المجلس إلدراج عدد اكبر من البلدان األقل نموا في المقترحات  -63
المستقبلية، تقرر أن يتم تنقيح هذه الوثيقة بغرض اقتراح معايير جديدة أو معايير منقحة لتحديد واختيار 

لمنسقون واألصدقاء مناقشات . ولهذه الغاية، اتفق على أن يعقد ا5158و 5157الزيارتين القطريتين لعامي 
ضمن قوائمهم قبيل االجتماع المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني بهدف استكمال هذه الوثيقة لعرضها على 

 .5151المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

ورقة  –التعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها: منظور الصندوق  –ياء 
 من جدول األعمال( 11البند )موقف 

استعرض المجلس التنفيذي وقّيم التعاون بين الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها، من منظور  -64
 (.EB 2015/115/R.23الصندوق )

رة الصندوق على اورّحب المجلس وقّدر عاليا التعاون الوثيق والفعال الذي تحقق حتى تاريخه، وشجع إد -65
اون الحقيقي والفعال بحيث يتم توفير منتجات ونتائج أفضل لزبائن الصندوق والمستفيدين تحسين أكبر للتع

 منه.

وباالعتراف باختالف مهام الوكاالت الثالث ونماذج أعمالها، أشار المجلس التنفيذي إلى أن التعاون يبقى  -66
يات مختلفة، وهي في جميع األحوال ضرورة، وأن مسّوغ التعاون يتطلب المزيد من التفعيل على مستو 

 المستوى العالمي والمؤسسي والقطري والمواضيعي، لفائدة الدول األعضاء.

وفيما يتعلق بنية تحسين التنسيق فيما يتعلق بلجنة األمن الغذائي فقد لقي الموضوع ترحيبًا. وأكدت مندوبة  -67
لغذائي، فيما يتعلق الواليات المتحدة على الطبيعة غير الملزمة للتوصيات الناجمة عن لجنة األمن ا

باألمور ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية، والتي بالتالي ال يجب النظر إليها كمهام يتوجب مساءلة 
 الصندوق بشأنها.

إدارة الصندوق باالستمرار بالعمل مع الرؤساء والمتعاونين رفيعي المستوى في الوكاالت الثالث  والتزمت -68
ز للفعالية، ولهذه الغاية، سوف ُتعرض ورقة مشتركة كخط أساس بغية الوصول إلى مزيد من التعزي

 استشرافيا على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول.  تتضمن منظورا

 من جدول األعمال( 12)البند التسيير بقضايا تقرير مرحلي عن مجموعة العمل المعنية  – كاف

ممثل األرجنتين ، Claudio Rozencwaigرّحب المجلس التنفيذي بالموجز الذي أدلى به السيد السفير  -69
رئيس لجنة العمل المعنية بقضايا التسيير في الصندوق، بتقرير هذه اللجنة الوارد في الوثيقة و 

EB 2015/115/R.24/Rev.1المنعقد  ، وعلى وجه الخصوص، المداوالت التي جرت في اجتماعها الثاني
 .5151في يونيو/حزيران 
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وذّكر الممثلون بأن هنالك اجتماع غير رسمي لجميع القوائم مع مكتب مجموعة العمل هذه سيعقد في  -71
 أعقاب دورة المجلس.

اجتماعها  تقرير رئيس مجموعة العمل المعنية بتخصيص الموارد على أساس األداء عن –الم 
 من جدول األعمال( 13)البند األول 

ب أعضاء المجلس بتقرير رئيس مجموعة العمل المعنية بتخصيص الموارد على أساس األداء عن رحّ  -71
 .EB 2015/115/R.30اجتماعها األول، كما هو وارد في الوثيقة 

وأشار الممثلون إلى أن استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء جاء في الوقت المناسب على  -72
تبني أهداف التنمية المستدامة، ونتائج المؤتمر الدولي األخير حول تمويل ضوء التغييرات الجارية مثل 

طار االقتراض السيادي الذي وضعه الصندوق مؤخرا.  التنمية في أديس أبابا، وا 

وُسّلط الضوء على الحاجة لعقد ندوة غير رسمية لمناقشة أكثر استفاضة لنظام تخصيص الموارد على  -73
بشأن اختصاصات  همعن وجهات نظر البعض  عبر ،يرات السائدةيعلى ضوء التغو . أساس األداء

عضاء على أكد بعض ممثلي الدول األ ،مجموعة العمل للتطرق لجميع القضايا ذات الصلة. وبهذا الصدد
ساس أد على ر نظام تخصيص الموابما يتماشى مع اختصاصات وممارسات أهمية عقد مناقشات مستقبلية 
 ق أن يستفيد من مثل هذه النقاشات.وكيف يمكن للصندو  ،الدولية األخرى األداء في المؤسسات المالية

تحديث عن إجراءات استضافة اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في  –ميم
من جدول  14)البند البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في أفريقيا 

 األعمال(

لس التنفيذي إلى تحديث شفهي عن القضايا الناشئة عن استضافة اآللية العالمية التفاقية األمم استمع المج -74
المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو/و التصحر، خاصة في أفريقيا. 

 وأثنى على اإلدارة ألنها توصلت إلى وضع نهاية لهذه المسألة بأسلوب مرض.

ه وفي أعقاب القرارات المواتية الصادرة عن المحكمة ُأعلم المجلس بأنفقد جه الخصوص، وعلى و   -75
 3.8اإلدارة مبلغ  تسوية آخر قضية وأعادت تمت، 5151اإلدارية لمنظمة العمل الدولية في فبراير/شباط 

مليون دوالر أمريكي مما كانت قد وضعته جانبا في السابق لهذا  4.1مليون دوالر أمريكي من إجمالي 
 الغرض إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.

 .5151وسُيعرض تقرير مكتوب عن هذه المسألة على مجلس المحافظين في دورته التي ستعقد في عام  -76

 ال(من جدول األعم 12)البند  مسائل أخرى –نون
الوثائق على ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي للصندوق  اإلطار الزمني لعرض  (أ )

 وهيئاته الفرعية



EB/115/Rev.1   

54 

من النظام الداخلي للمجلس كما هي واردة في  1وافق المجلس التنفيذي على تبني منهجية لتنفيذ المادة  -77
 والذيل المرفق بها. EB 2015/115/R.25المقطع خامسا من الوثيقة 

تغيير سوف يستمر في ضمان االمتثال لمتطلبات المجلس والسماح بدرجة وأحاط الممثلون علما بأن ال -78
مؤكدة من المرونة، حيث سيستمر عرض جميع الوثائق التي تتطلب إجراًء ما من قبل المجلس قبل أربعة 
أسابيع من انعقاد الدورة التي سيتم أثناءها النظر في هذه الوثائق، وأما األنماط األخرى من الوثائق فسيتم 

 رضها قبل ثالثة أسابيع من الدورة ذات الصلة. ع

 لالستثمار األوروبي والمصرف الزراعية للتنمية الدولي الصندوق بين تفاهم مذكرة  (ب )

، التي تعرض إطارا للتعاون الهادف إلى تيسير التعاون بين EB 2015/115/R.26رّحب المجلس بالوثيقة  -79
 تحري أوجه التكامل بين المؤسستين.المصرف األوروبي لالستثمار والصندوق من خالل 

رساء شراكة مع  -81 وفي الختام، فّوض المجلس رئيس الصندوق بالتفاوض على مذكرة التفاهم واستكمالها وا 
المصرف األوروبي لالستثمار، بما يتماشى مع األحكام الواردة في الملحق بهذه الوثيقة. وسيتم عرض 

 في دورة الحقة من دوراته.اتفاقية التعاون الموقعة على المجلس للعمل 

 المانحة والمجتمعات الحسابات لمراجعة العليا للمؤسسات الدولية المنظمة بين تفاهم مذكرة  (ج )

 وافق المجلس التنفيذي على انضمام الصندوق إلى مذكرة التفاهم الواردة في الذيل الثاني من الوثيقة  -81

EB 2015/115/R.27ا لمراجعة الحسابات ومجتمع المانحين، ، بين المنظمة الدولية للمؤسسات العلي
، وفّوض رئيس الصندوق باستكمال هذا االنضمام لفترة 5119أكتوبر/تشرين األول  51المبرمة بتاريخ 

أولية مدتها خمس سنوات، كما هو مقترح في الوثيقة. وسوف ُتعرض اتفاقية االنضمام الموقعة على 
 المجلس للعلم في دورة الحقة من دوراته.

 تنمية األنديز ومؤسسة الزراعية للتنمية الدولي الصندوق بين تعاون قيةاتفا (د )

من اتفاقية إنشاء الصندوق، فّوض رئيس الصندوق بالتفاوض على  5، البند 8بما يتماشى مع المادة  -82
واستكمال اتفاقية تعاون إطارية بين الصندوق ومؤسسة تنمية األنديز، بما يتماشى إلى حد كبير مع 

. وسوف ُتعرض اتفاقية التعاون الموقعة EB 2015/115/R.28األحكام الواردة في الملحق األول بالوثيقة 
 نفيذي للعلم في دورة الحقة من دوراته.على المجلس الت

 التبعات بالنسبة للصندوق -جدول أعمال أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية  (ه )

 استمع المجلس التنفيذي إلى عرض موجز لمؤتمر أديس أبابا حول تمويل التنمية من منظور الصندوق. -83

 يذي في الصندوقللمعتكف األول ألعضاء المجلس التنف تجميعي موجز (و )

عرض المجلس التنفيذي بيانا مشتركا بالنيابة عن القوائم الثالثة حول المعتكف األول للمجلس التنفيذي،  -84
الذي ُعقد في أبريل/نيسان، وعّبر عن امتنانه العميق لهذا الحدث الناجح، الذي وّفر فرصة ممتازة لمناقشة 

 القضايا االستراتيجية والفعالية في الصندوق.
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را ألن المعتكف سيعقد سنويا، فقد أوكل المجلس التنفيذي إلى سكرتير الصندوق مهمة العمل، ونظ -85
بالتشاور مع منسقي القوائم، على متابعة القضايا التي نوقشت في المعتكف، والرجوع إلى المجلس في 

 المستقبل القريب.

 اإلجراءات حول انتخاب رئيس الصندوقالبناء على الممارسة الجيدة:  (ز )

، "البناء على الممارسة الجيدة: اإلجراءات حول EB 2015/115/R.31نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة  -86
 انتخاب رئيس الصندوق"، كما اقترحته ممثلة المملكة المتحدة.

ووافق المجلس على تفويض المنسقين واألصدقاء بمهمة مناقشة هذا الموضوع في اجتماعهم الذي سيعقد  -87
لثاني، بغية حشد الدعم لعرض مسودة وثيقة بهذا الشأن على المجلس في دورته التي في نوفمبر/تشرين ا

ستعقد في ديسمبر/كانون األول. وُشّجع المنسقون على عقد مشاورات واسعة ضمن قوائمهم قبيل هذا 
 االجتماع.

 اختتام الدورة  -سين

المجلس على توجيهاته ومساهماته ووافق على تشاطر بعد اختتام مداوالت الدورة، شكر رئيس الصندوق  -88
التزام إدارة الصندوق باستمرار التسيير السلس على وأكد لهم مع الممثلين. مالحظته االفتتاحية والختامية 

 والفعال للمنظمة.

المنظمة إما لاللتحاق  نلمستوى في الصندوق سيغادراموظفين رفيعي العن تقديره  وعبر الرئيس وودع -89
 للتقاعد. آخر أو بعمل

 مديرة مكتب األخالقيات.،  Olivia Grahamالسيدة  (أ )

 ، مدير شعبة المواد البشرية.Michael Gehringerالسيد  (ب )

 المعروضة للعلمالوثائق  –رابعا 
 لوثيقة التالية على المجلس للعلم:عرضت ا -91

  5151تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصلين األول والثاني من عام (EB 2015/115/R.29)   

 موفرة بموجب المواءمة مع الغرض معلومات –خامسا 
  تقرير عن وضع متأخرات أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها 

 د الصندوق ر تقرير عن وضع مساهمات التجديد التاسع لموا 

  والمنح المزمعة أنشطة المشروعات والبرامج 

 مجلس التنفيذيلل عشرة بعد المائةالخامسة قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة 
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Advisor 
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Représentant permanent adjoint de 
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  Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

  



EB/115/Rev.1 الملحق األول 

59 

CHINA 

 

  NIU Dun  

Ambassador 

Permanent Representative 
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  the Arab Republic of Egypt to 
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Rome  

   

 

FRANCE 

 

  Martin LANDAIS  
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Joint Secretary 
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  Republic of India to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 
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 المراقبون
 

OBSERVERS 
 

OBSERVATEURS 
 

OBSERVADORES 
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 

 

  Laurent THOMAS  

Assistant Director-General 

Food and Agriculture Organization 

 of the United Nations (FAO) 
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WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)1
 

 

  Mihoko TAMAMURA  

Director 

Rome-based Agencies and  

  CFS Division 
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 2في المناقشات اإلقليميةالمراقبون الصامتون 

SILENT OBSERVERS FOR REGIONAL DISCUSSIONS 

OBSERVATEURS SANS DROIT DE PAROLE DURANT LES 
DISCUSSIONS RÉGIONALES 

OBSERVADORES SIN DERECHO A VOTO EN LOS DEBATES 
REGIONALES 

 

MADAGASCAR 

 

  RATOHIARIJAONA Rakotoarisolo Suzelin  
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 Enrique Voltaire G. PINGOL  
Minister 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of the Philippines 
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1
 (.3، الحاشية 2تبعًا لصفة مراقب كما تنص عليه أحكام النظام الداخلي للمجلس التنفيذي )المادة   

2
 )ب(. 5، المراقبون الصامتون في مداوالت المجلس التنفيذي. الفقرة EB 2010/101/INF.4/Rev.1تبعا للوثيقة   
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 قائمة الوثائق المعروضة على الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي

 رقم الوثيقة
البند من جدول 

 األعمال
 العنوان

EB 2015/115/R.1/Rev.1 5  األعمال المؤقتجدول 

EB 2015/115/R.1/Add.1/Rev.1 5 برنامج عمل الدورة 

EB 2015/115/R.2 
 

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى  3
، واالستعراض 6102النتائج والميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى 
 6102-6102وخطته اإلشارية للفترة  6102النتائج وميزانيته لعام 

EB 2015/115/R.3 4(a)  ة والثمانين ثامنتقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها ال 

EB 2015/115/R.4 4(b)  في الصندوق: تعديل اإلطار الزمني لعرض  استعراض سياسة التقييم
 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

EB 2015/115/R.5/Rev.1
3
+Add.1 5   تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 

 المجلد األول: التقرير الرئيسي

EB 2015/115/R.6 1(a()i) المرحلة الثانية -برنامج تنمية سالسل القيمة  :بوروندي 

EB 2015/115/R.7 6(a)(ii) مشروع دعم تكثيف الزراعة وزيادة قيمتها   :بوروندي 

EB 2015/115/R.8 1(iii)(a)  :المرحلة  –مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي مدغشقر
 الثانية

EB 2015/115/R.9+Sup
4

 1(a)(iv)  :برنامج تنمية البنى األساسية إلنتاج السكر جمهورية تنزانيا المتحدة
 والتنمية المجتمعية المستدامة في باجامويو

EB 2015/115/R.10 1(i)(b) :الوطنية البرنامج الثاني لألولويات دعم برنامج أفغانستان 

EB 2015/115/R.11+Add.1+Sup
5

 1(ii)(b) الجبلية ليوبان كنغهاي منطقة في الفقر من الحد مشروع :الصين 

EB 2015/115/R.12 1(iii)(b)  :مشروع مصايد األسماك والموارد الساحلية وسبل العيش الفلبين 

EB 2015/115/R.13 1(iv)(b)  :مشروع االلتقاء حول تعزيز سالسل القيمة ألغراض النمو الريفي الفلبين
 والتمكين

EB 2015/115/R.14 + Add.1 + Sup.1
3

 1((c مشروع تنمية سالسل قيمة منتجات األلبان: أوزبكستان 

EB 2015/115/R.15 7(a)(i)  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس والثالثين بعد
 المائة

EB 2015/115/R.16 7(ii)(a)  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السابع والثالثين بعد

                                                      
 التنقيح ينطبق على النسخة اإلنكليزية فقط. 3
 عرضت هذه الوثيقة باللغة اإلنكليزية فقط. 4
 عرضت هذه الوثيقة باللغة اإلنكليزية فقط. 5
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 المائة

EB 2015/115/R.17 7(b )  استعراض مدى كفاية االحتياطي العام 

EB 2015/115/R.18+Corr.1 7(c )  تقرير عن التجديد العاشر لموارد الصندوق 

EB 2015/115/R.19 8   مبادئ السلوك الخاصة بممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي 

EB 2015/115/R.20 9   لدورة مجلس المحافظين التاسعة والثالثينمسودة جدول األعمال المؤقت 

EB 2015/115/R.21 10(a)  الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق 

EB 2015/115/R.22 (b)10  6102 - 6102الزيارات القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق 

EB 2015/115/R.23 11  روما مقرا لها: منظور التعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من
 ورقة موقف –الصندوق 

EB 2015/115/R.24/Rev.1 12 تقرير مرحلي عن مجموعة العمل المعنية بالتسيير 

EB 2015/115/R.30 13  تقرير رئيس مجموعة العمل المعنية بتخصيص الموارد على أساس األداء
 عن اجتماعها األول

EB 2015/115/R.25 (a)15  لعرض الوثائق على ممثلي الدول األعضاء في المجلس اإلطار الزمني
 التنفيذي للصندوق وهيئاته الفرعية

EB 2015/115/R.26 (b)15  مذكرة تفاهم بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمصرف األوروبي
 لالستثمار

EB 2015/115/R.27 (c)15  لمراجعة الحسابات مذكرة تفاهم بين المنظمة الدولية للمؤسسات العليا
 والمجتمعات المانحة

EB 2015/115/R.28 (d)15 اتفاقية تعاون بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤسسة تنمية األنديز 

EB 2015/115/R.31 15(g) البناء على الممارسة الجيدة: إجراءات حول انتخاب رئيس الصندوق 

  الوثائق المعروضة للعلم

EB 2015/115/R.29 16 تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصلين األول والثاني من عام 

   مذكرات إعالمية

EB 2015/115/INF.1   ترتيبات الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي 

EB 2015/115/INF.2    جمهورية بنغالديش الشعبية: تقرير محدث عن االستنتاجات التي خرجت
بها بعثة اإلشراف على مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في 

 هاور ومشروع التأقلم مع تغير المناخ وحماية سبل العيش

EB 2015/115/INF.3    6102استعراض األموال التكميلية المستلمة والملتزم بها والمستخدمة عام 

EB 2015/115/INF.4    الزراعية في الصندوق األخضر للمناخاعتماد الصندوق الدولي للتنمية 

EB 2015/115/INF.5
6

 موجز للمعتكف األول للمجلس التنفيذي في الصندوق  
 

                                                      
6
 الوثيقة مقيدة ومتاحة لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي فقط.  
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 جهة االتصال لألسئلة التقنية ونشر الوثائق:

Alessandra Zusi Bergés 

 القائمة بأعمال
 شؤون الهيئات الرئاسية مكتب
  5459 06 39+5195 هاتف:رقم ال

 gb_office@ifad.org لكتروني:اإلبريد ال
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  األعمال جدول

7االستعراض أو للموافقة المقدمة البنود - أوال 
 

  الدورة افتتاح -0

 [للموافقة] األعمال جدول اعتماد -6

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

 للموافقة

 لالستعراض

 والرأسمالية العادية والميزانيتان النتائج إلى المستند الصندوق عمل لبرنامج المستوى رفيع المسبق االستعراض -3
 إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل لبرنامج المسبق واالستعراض ،5151 لعام للصندوق
 [لالستعراض] 5158-5157 للفترة اإلشارية وخطته 5151 لعام وميزانيته النتائج

  التقييم -2

 [لالستعراض] والثمانين الثامنة دورتها عن التقييم لجنة رئيس تقرير (أ )

 وأثر نتائج عن السنوي التقرير لعرض الزمني اإلطار تعديل: الصندوق في التقييم سياسة تعديل (ب )
 [للموافقة] الصندوق عمليات

 لالستعراض[] اإلدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير -5

 [للموافقة] فيها للنظر التنفيذي المجلس على المعروضة البرامج/المشروعات اقتراحات -2

 والجنوبية الشرقية أفريقيا (أ )

 المرحلة الثانية  –القيمة  سالسل تنمية برنامج بوروندي: (5)

 تكميلي تمويل - قيمتها وزيادة الزراعة تكثيف دعم مشروع: الصندوق رئيس مذكرة: بوروندي (5)

 الثانية المرحلة – وميالكي مينابي إقليمي في التنمية دعم مشروع: مدغشقر (3)

البنى األساسية إلنتاج السكر والتنمية المجتمعية  تنمية برنامججمهورية تنزانيا المتحدة:  (4)
 باجامويو فيالمستدامة 

 الهادي والمحيط آسيا (ب )

 الوطنية البرنامج الثاني لألولويات دعم أفغانستان: برنامج (5)

 الجبلية ليوبان كنغهاي منطقة في الفقر من الحد مشروع: الصين (5)

  العيش وسبل الساحلية والموارد األسماك مصايد مشروع : الفلبين (3)

                                                      
7
 هنالك بعض البنود المعروضة للعلم والتي ستناقش أثناء دورة المجلس.   
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 والتمكين الريفي النمو ألغراض القيمة سالسل تعزيز حول االلتقاء مشروع: الفلبين (4)

 وأوروبا الشرق األدنى وشمال أفريقيا (ج )

 منتجات األلبان قيمة سالسل تنمية مشروع: أوزبكستان

 المالية المسائل -2

  الحسابات مراجعة لجنة رئيس تقريرا (أ )

 المائة بعد والثالثين السادس اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنة رئيس تقرير (0)
 [لالستعراض]

 [لالستعراض] المائة بعد والثالثين السابع اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنة رئيس تقرير (6)

 [للموافقة] العام االحتياطي كفاية مدى استعراض (ب )

 [للعلم] الصندوق لموارد العاشر التجديد عن تقرير (ج )

 [للموافقة] التنفيذي المجلس في األعضاء الدول بممثلي الخاصة السلوك مبادئ -2

 [للموافقة]لدورة مجلس المحافظين التاسعة والثالثين  المؤقت األعمال جدول مسودة -9

  الصندوق في التنفيذي للمجلس القطرية الزيارة -01

 [لالستعراض] 5151لعام  المغربية للمملكة الصندوق في التنفيذي للمجلس القطرية الزيارة عن تقرير (أ )

 [للموافقة]2016 - 2018  الصندوق في التنفيذي للمجلس الزيارات القطرية (ب )

ورقة موقف  –منظور الصندوق : لها مقرا روما من تتخذ التي المتحدة األمم وكاالت بين التعاون -00
 [لالستعراض]

 [للعلم] بالتسيير المعنية العمل مجموعة عن مرحلي تقرير -06

تقرير رئيس مجموعة العمل المعنية بتخصيص الموارد على أساس األداء عن اجتماعها األول  -03
 ]لالستعراض[

 التي البلدان في التصحر لمكافحة المتحدة األمم التفاقية العالمية اآللية استضافة إجراءات عن تحديث -02
  [للعلم] أفريقيا في وبخاصة التصحر أو/و الشديد الجفاف من تعاني

 .أخرى مسائل -05

اإلطار الزمني لعرض الوثائق على ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي للصندوق وهيئاته  (أ )
 [للموافقة] الفرعية

 [للموافقة] لالستثمار األوروبي والمصرف الزراعية للتنمية الدولي الصندوق بين تفاهم مذكرة (ب )

 للموافقة[] المانحة والمجتمعات الحسابات لمراجعة العليا للمؤسسات الدولية المنظمة بين تفاهم مذكرة (ج )

 للموافقة[] تنمية األنديز ومؤسسة الزراعية للتنمية الدولي الصندوق بين تعاون اتفاقية (د )

 ]للعلم[ التبعات بالنسبة للصندوق -جدول أعمال أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية  (ه )

 ]لالستعراض[ للمعتكف األول ألعضاء المجلس التنفيذي في الصندوق تجميعي موجز (و )
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 م[]للعلالبناء على الممارسة الجيدة: إجراءات حول انتخاب رئيس الصندوق  (ز )

___________________________________________________________ 

 للعلم المعروضة الوثائق - ثانيا

 ضرورة الصندوق إدارة ارتأت حال في فقط المجلس دورات من دورة خالل للعلم المعروضة الوثائق ستناقش
 كتابةً  الطلب هذا مثل إرسال ويتوجب. المجلس أعضاء أحد من الخصوص بهذا محدد طلب ورد أو ذلك،
 .الدورة انعقاد من أسابيع ثالثة قبل الصندوق سكرتير إلى

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

 أسبوعين قبل اإلنترنت شبكة على الصندوق موقع على الدورة عمل برنامج وسينشر ،(المجلس دورة أثناء
 .انعقادها من

 التقارير المالية المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذي

 [للعلم] 5151 عام من والثاني األول للفصلين الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير -02

___________________________________________________________ 

 الغرض مع المواءمة نهج بموجب موفرة معلومات – ثالثا 

  5153 األول كانون/ديسمبر دورة في التنفيذي المجلس عليه وافق الذي الغرض، مع المواءمة نهج مع تمشيا
((EB 2013/110/R.4 ،المنصة وعلى ،اإلنترنت شبكة على الصندوق موقع على الوثائق التالية تتاح سوف 

 طلب حال في األعمال جدول على للمناقشة الواردة المعلومات هذه إدراج ويجوز   .األعضاء للدول التفاعلية
 .ذلك التنفيذي المجلس في األعضاء الدول ممثلي أحد

 ؛خدمتهاتقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم  -02

 ؛تقرير عن وضع المساهمات في التجديد التاسع لموارد الصندوق -02

 المزمعةوالمنح  /البرامجأنشطة المشروعات -09

 إعالمية مذكرات  

 التنفيذي للمجلس المائة بعد عشرةالخامسة  الدورة ترتيبات (أ )

 5154 عام والمستخدمة بها والملتزم المستلمة التكميلية ألموالا استعراض (ب )

تقرير محدث عن االستنتاجات التي خرجت بها بعثة اإلشراف على جمهورية بنغالديش الشعبية:  (ج )
مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هاور ومشروع التأقلم مع تغير المناخ وحماية سبل 

 العيش

  الصندوق في التنفيذي للمجلس األول للمعتكف موجز (د )

 الزراعية في الصندوق األخضر للمناخاعتماد الصندوق الدولي للتنمية  (ه )

 التنفيذي المجلس ناقشها التي والمنح والبرامج المشروعات اقتراحات موجز (و )

 


