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 والتسعين للمجلس التنفيذيالتاسعة محاضر جلسات الدورة 

  مقدمة–أوالً 

 وترد قائمة .2010نيسان /أبريل 22-21للمجلس التنفيذي في روما في الفترة  والتسعون التاسعةعقدت الدورة  -1

 . في الدورة في الملحق األول بهذه المحاضربالمندوبين المشاركين

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

  افتتاح الدورة –ثانياً 

 .والتسعين للمجلس التنفيذيالتاسعة افتتح رئيس الصندوق السيد كانايو نوانزي الدورة  -3

 أ بعدئذ هن.وهما ممثل أفغانستان وممثل باكستان ،الصندوق بعضوين جديدين في المجلس التنفيذيرحب رئيس  -4

  .تخصيص الموارد على أساس األداءبنظام ه رئيسا لمجموعة العمل المعنية نيعلى تعينيجيريا ممثل 

جلس بأن مكتب  أعلم رئيس الصندوق الم،خر المستجدات على الساحة العالمية وفي الصندوقوبعد تحديث آل -5

التقييم سوف يعرض تقييمه لنهج الصندوق ونتائجه في الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 

  .2011نيسان /أبريل

ومع إدراكه أن القرار األخير بهذا الشأن يعود إلى السادة المحافظين، وبالنسبة للتجديد التاسع لموارد الصندوق،  -6

 لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع خارجيى التوصية بتعيين رئيس عزمه علأعلن رئيس الصندوق 

  .واألصدقاءمنسقي القوائم بين قدما لمناقشة األمر بتفصيل أكثر وتطلع  ،لموارد الصندوق

القطرية وأخيراً، أعلم سكرتير الصندوق المجلس التنفيذي بأن نتائج تصويت المجلس بالمراسلة على المنحة  -7

ى المعهد األمريكي للتعاون بشأن الزراعة والخاصة ببرنامج دعم هايتي بعد الزلزال ألغراض األمن المقدمة إل

وباإلضافة إلى ). EB 2010/99/INF.5(المنكوبة قد تم نشره الريفية الغذائي وتوليد فرص العمالة في المناطق 

 الصندوق المستمرة لعدم اإلضرار ذلك فقد أحاط سكرتير الصندوق المجلس التنفيذي علما أنه وكجزء من جهود

  .الهيئات الرئاسية في المستقبلالخاصة باجتماعات  سيتم عرض صيغة جديدة للوثائق ،بالبيئة

  قرارات المجلس التنفيذي-ثالثاً 

 ) من جدول األعمال2البند ( اعتماد جدول األعمال -ألف 

التي ستُعدل ( EB 2010/99/R.1/Rev.1ة اعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال كما هو مقترح في الوثيق -8

ليعكس التعديالت التي وافق عليها المجلس، كما أحاط الذي عدل الحقا ، )EB 2010/99/R.1/Rev.2لتصبح 

 .EB 2010/99/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1المجلس علماً ببرنامج عمل الدورة كما هو مبين في الوثيقة 

 :وقد شملت التعديالت ما يلي -9

 ؛في غينيار في مقترح البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيمة الزراعية تأجيل النظ  )أ (



EB/99/Rev.1 

 

2 

 اللذين المكتب عمل خطةو الصندوق في واإلشراف المراجعة لمكتب المعدل الميثاقإدراج كل من   )ب (

 عرضا سابقاً على لجنة مراجعة الحسابات؛
 االجتماع مداوالتل موجز البوليفارية، بشأن إدراج بند إضافي، بناء على طلب ممثل جمهورية فنزويال  )ج (

 .المزارعين لمنتدى الثالث
 ليتسنى توخي المزيد من الحرص البديلة للطاقة العالمية المؤسسة بين الصندوق واإلطاري االتفاقسحب   )د (

  .الواجب في هذا الصدد

 بالنسبة المحتملة ومضامينها العالمية التطورات عن تحديث: شفهي  عرض–باء 

  ) من جدول األعمال3البند ( وقللصند

بما يتماشى مع الممارسة التي استُحدثت خالل الدورة السابعة والتسعين، بدأ المجلس التنفيذي دورته بعرض  -10

التطورات التي طرأت منذ أزمة األغذية التي حدثت في تحديداً عن مواضيعي بشأن األمن الغذائي العالمي، و

 .الصندوق االستراتيجية على  وتبعاتها2008-2007السنة المالية 

كما . وقد رحب أعضاء المجلس بالعرض الذي جاء في وقته المناسب، وأدلوا بتعليقات مثمرة ومتبصرة حوله -11

وقد دعي . ثر على أرض الواقعاألحثوا الصندوقَ على مواصلة التفكير بشأن الوضع العالمي والسعي إلى زيادة 

 إلى الحد األقصى في مبادرة الزراعة واألمن الغذائي مع مواصلته العمل الصندوق تحديداً إلى زيادة انخراطه

 .على إرساء شراكات جديدة وابتكارية

وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للعرض لشموليته والروابط التي حددها ورحبوا بتركيزه على أهمية  -12

 .تحسين الكفاءة لتحقيق األهداف االستراتيجية

التعاون بين بلدان الجنوب بوصفه موضوعاً ينبغي أخذه بعين االعتبار لدى دراسة وتطرق بعض األعضاء إلى  -13

 .االستجابات العالمية

 ) من جدول األعمال4البند ( المناخ تغير بشأن الصندوق استراتيجية –جيم 

ى ، وأثنى عل)EB 2010/99/R.2الوثيقة (استعرض المجلس التنفيذي استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ  -14

 بإقرارهووافق المجلس، .  على مركزية االبتكار وتقاسم المعرفة ليتكلل تنفيذها بالنجاحوشددتقديمها في موعدها 

االستراتيجية، على ضرورة دمج تغير المناخ بصورة أكثر انتظاماً في المشروعات والبرامج والسياسات التي 

لى السعي، بقيادة رئيسه، إلى إقامة شراكات مع كما فوض المجلس الصندوقَ وحثه بالفعل ع. يدعمها الصندوق

 . المنظمات والمؤسسات والكيانات األخرى لتمكين هذا الدمج، وعلى تعبئة الموارد لتيسيره

  ) من جدول األعمال5البند ( الوثائق نشر بشأن لصندوقمعدلة ل سياسة – دال

، وتقرر، قبل )EB 2010/99/R.3/Rev.1يقة الوث( استعرض المجلس التنفيذي سياسة الصندوق بشأن نشر الوثائق  -15

مواصلة عرض اقتراح لتوسيع سياسة نشر الوثائق، بأن تقوم إدارة الصندوق وأعضاؤه بإيضاح المسائل العالقة في 
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أيلول /اجتماعات منسقي القوائم واألصدقاء بغية إعادة طرح األمر على المجلس التنفيذي في دورته في سبتمبر

2010 .  

 ) من جدول األعمال6البند (يم  التقي– هاء

  تقارير رئيس لجنة التقييم) أ(

) EB 2010/99/R.4الوثيقة ( ستينوال الحادية هايدورت عن  رئيس لجنة التقييميتقرير نظر المجلس التنفيذي في  -16

 .وأحاط علماً بالمعلومات الواردة فيهما) EB 2010/99/R.5الوثيقة ( ستينوال والثانية

تشرين الثاني / نوفمبر30 بتاريخ المقدم تقديم تقارير اللجنة، تم تذكير المجلس بالرأي القانوني  وعقب مناقشة بشأن -17

واتفق على أن .  إلى لجنة التقييم والذي تضمن تحليالً لشروط تقديم طلبات إلى المجلس التخاذ قرارات2009

ق التي يتم تلقيها من اللجان لتقديمها رؤساء اللجان ورئيس الصندوق سيضمنون إيضاح إجراءات التعامل مع الوثائ

 .إلى المجلس التنفيذي

 الصندوق في التقييم ولوظيفة التقييم لمكتب األقران استعراض) ب(

  الوثيقة(ستعراض األقران لمكتب التقييم ولوظيفة التقييم في الصندوق التقرير النهائي ال استعرض المجلس التنفيذي  -18

 EB 2010/99/R.6(عليهكتب التقييم، مع تعليقات م )  الضميمةEB 2010/99/R.6/Add.1( واستجابة إدارة ،

 ).EB 2010/99/R.6/Add.3 و EB 2010/99/R.6/Add.2الضميمتان (الصندوق لهذا االستعراض 

استعراض األقران على جودة التقرير وشموله، والذي كان مفيداً وأدى إلى  فريق وأثنى أعضاء المجلس على  -19

وساعد النقاش في تبديد .  هناك تأييد واسع النطاق للتوصيات الشاملة السبع التي تضمنها التقريروكان. نقاش ملتزم

أي شكل من أشكال سوء الفهم، غير أنه تم اإلعراب عن آراء مختلفة بشأن بعض التوصيات التفصيلية وبشأن 

وصل إلى اتفاق بأن تتولى لجنة التقييم وفي هذا الصدد، تم الت. العمليات واإلجراءات، مما استدعى مزيداً من النقاش

مسؤولية استعراض المسائل العالقة وأن تحظى من أجل ذلك بكامل المساعدة والدعم من إدارة الصندوق ومن 

 . مكتب التقييم

والحظ المجلس أن رئيس الصندوق أعاد التأكيد على االلتزام ببقاء مكتب التقييم مستقالً، وبعقد اجتماعات منتظمة  -20

 . رئيس الصندوق وبين مدير مكتب التقييم بغية تعزيز التواصل والتعاونبين

 النطاق وتوسيع لالبتكارات الترويج على الصندوق لقدرة المؤسسي التقييم) ج (

  الوثيقة (استعرض المجلس التنفيذي التقييَم المؤسسي لقدرة الصندوق على الترويج لالبتكارات وتوسيع النطاق  -21

EB 2010/99/R.7 ( مع استجابة إدارة الصندوق لهذا التقييم) الضميمةEB 2010/99/R.7/Add.1 .( وأعرب بعض

غير أن المجلس رحب .  وإعدادهأعضاء المجلس عن قلقهم إزاء جودة التقرير، وال سيما تعقيده وعرضه

ج نهج ذي شقين في باستنتاجات التقييم المؤسسي وتوصياته، وأقر تأكيد إدارة الصندوق على ضرورة مواصلة انتها

 .ونهج الالمركزية" الرهانات الكبيرة"تحديد جدول أعمال االبتكار، ونهج 
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ودعا مكتب التقييم، الذي أحاط علماً بالتعليقات، أعضاء المجلس إلى النظر في التقرير الكامل للتقييم الذي عالج  -22

 .العديد من القضايا المطروحة

ندوق بتحديد جدول أعمال االبتكار للتعامل مع توسيع النطاق باعتباره ذا وأخيراً، رحب المجلس بالتزام إدارة الص -23

 . أهمية حاسمة ألداء المهام ولتعزيز القدرات التنظيمية والثقافة المشجعة على االبتكار

 عضوية لجنة التقييم) د(

، والحظ عزم السويد )EB 2010/99/R.46الوثيقة (استعرض المجلس التنفيذي الوثيقة المتعلقة بعضوية لجنة التقييم  -24

على االنسحاب من لجنة التقييم قبل انتهاء فترة عضويتها لتتولى دور المنسق المشارك للقائمة ألف، ووافق 

 من النظام الداخلي للجنة التقييم، على استبدالها بعضو 3 من نظامه الداخلي والمادة 1-11المجلس، وفقاً للمادة 

نيسان /جلس بتعيين فرنسا كعضو جديد في لجنة التقييم لمدة سنتين تنتهي في أبريلورحب الم.  التقييمجديد في لجنة

2012.  

 من جدول 7البند ( الديون من دائم إلعفاء بالصندوق خاص هيكل: هايتي – واو

 )األعمال

  ة الوثيق" (الديون من دائم إلعفاء بالصندوق خاص هيكل: هايتي" المعنونة الوثيقة التنفيذي المجلساستعرض  -25

EB 2010/99/R.8 ( وأعرب عن تواصل قلقه العميق تجاه شعب هايتي الذي ما زال يعاني جراء عواقب

وأثناء المناقشات المكثفة التي دارت، شدد العديد من . الزلزال، وأقر الوثيقة والتوصيات التي وردت فيها

غية تقديم الدعم على وجه السرعة األعضاء لدى دعمهم اقتراح إدارة الصندوق، على الموقف التوفيقي المتخذ ب

 .وفي الوقت المناسب

 الدول من المساهمات بتلقي الصندوقَالمجلس  ضفوَّ االلتزام العالمي بمساعدة هايتي، علىومع التأكيد  -26

. ستحقاقاال عند الدفع أساس على للصندوق بقروضها المتعلقة هايتي ديون شطب في الستخدامها األعضاء

 الصندوق موارد عن منفصلة بصورة محاسبته وإجراء إدارته تتم إداري حساب في موالاأل هذه إيداع وسيتم

 .دورية بصورة عنه التنفيذي المجلس إبالغ سيتم كما األخرى،

 تصفيتها يمكن ال والتي للصندوق، هايتي على مستحقة مبالغ أية من ةالمتبقيرصدة األالمجلس أن  قرركما  -27

 عند منح إلى هاتحويل يتم سوف أخرى، طريقة بأية أوداري اإل الحساب من المستخدمة الموارد بواسطة

 القروض إجمالي من) أمريكي دوالر مليون 15.2 أي (بالمائة 30 إلى يصل ما إلى بالكامل تسديدها استحقاق

 ونكان/يناير 31 بتاريخ تقديره تم كما) أمريكي دوالر مليون 50.7 (الحاليةصافي القيمة  أساس على المستحقة

 .التنفيذي المجلس إلى التحويالت هذه مثل عن دورية تقارير رفع وسيتم. 2010 الثاني

أعرب العديد من أعضاء المجلس عن التزام بلدانهم تجاه هايتي من  ،وبانتظار المصادقة النهائيةوخالل النقاش  -28

ء اآلخرين االنضمام  وأهابوا باألعضا.خالل مساهمات لتخفيف عبء الديون المستحقة على هايتي للصندوق

  . إليهم في هذا المسعى
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  ) من جدول األعمال8البند ( برامج الفرص االستراتيجية القطرية – زاي

  أذربيجان  )أ(

وأثنى على هذه ). EB 2010/99/R.9( ألذربيجانناقش المجلس التنفيذي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  -29

وقد سلط العديد من أعضاء . لدخل المتوسطذي ام تطويره لهذا البلد الوثيقة بسبب نهج االنخراط السليم الذي ت

مة الوثيقة بين برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وإطار سياسة الحد من ءالمجلس التنفيذي الضوء على الموا

 على وقد علق ممثل هولندا. صندوق مع األولويات الوطنيةمة المتنامية لمداخالت الءالفقر كدليل على الموا

وصادق ممثل نيجيريا على الهدفين . للتركيز الكافي على سبل عيش النساءعلى ما يبدو افتقار البرنامج 

تقنيات الالمزارعين عن تبني إحجام االستراتيجيين للبرنامج وسعى للحصول على إيضاحات بشأن ما قيل عن 

ألمريكية للحصول على توضيح بشأن نهج  الواليات المتحدة اة وسعت ممثل.حديثة إلدارة الموارد الطبيعيةال

وأعربت ". بإفراط في السيولة"الصندوق في إيصال الخدمات المالية الريفية في البلد حيث يتسم النظام المصرفي 

وقد أجاب مدير البرنامج ). الواردة في الملحق(مخاوفها بشأن التعقيد الواضح في ذخيرة المشروعات عن 

هذا البرنامج عن  ووفر المزيد من اللمحات المضيئة ،قات المجلس التنفيذيالقطري ألذربيجان على تعلي

 .القطري

  الجمهورية الدومينيكية  )ب(

، )EB 2010/99/R.10(نظر المجلس التنفيذي في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للجمهورية الدومينيكية  -30

وعلى وجه الخصوص، علق أعضاء المجلس  .وأثنى على كل من جودة هذه الوثيقة وعمل الصندوق في البلد

على التركيز على تعزيز الروابط والترويج و ،نمائية الوطنيةاإلستراتيجيات االمة هذا البرامج مع ءعلى موا

لتعاون بلدان الجنوب مع هايتي وعلى ما يرتبط بذلك من حاجة إلى تحديث برنامج الفرص االستراتيجية 

إضافة القيمة في قطاع أصحاب لتعزيز التنافسية ولمزيد من أنشطة ترويج القطرية لهايتي، والتركيز على ال

 التشاركية المسهبة لعملية التشاور التي ةوقد ركز ممثل الجمهورية الدومينيكية على الطبيع. الحيازات الصغيرة

 .أدت إلى إعداد هذا البرنامج

  نيجيريا) ج(

وقد تمت ). EB 2010/99/R.11(على المجلس التنفيذي  لنيجيرياعرض برنامج الفرصة االستراتيجية القطرية  -31

إلى وعلى ضوء جودة هذه الوثيقة، باإلضافة . إثارة العديد من القضايا الهامة والتطرق إليها بصورة مرضية

 دعم األعضاء باإلجماع برنامج الفرص ،االستشارات التشاركية المعمقة التي جرت خالل عملية التصميم

 .ية لنيجيريااالستراتيجية القطر

  سيراليون) د(

 وأثنى على ،)EB 2010/99/R.12(استعرض المجلس التنفيذي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لسيراليون  -32

وأكد المجلس مجدداً على أهمية بناء القدرات ودعم التنمية المحلية في . واستهدافه وأهدافه االستراتيجيةأهميته 

كيف يتم التخفيف من ) 1: (وأعرب األعضاء عن أملهم بمعرفة. عد النزاعاتهذا البلد الذي يمر بفترة ما ب

فيما لو كان سيتم الربط بين زراعة نخيل الزيت مع تنمية ) 2(مخاطر التوريد على المستوى الالمركزي؛ 
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 التدريب ودعمإن ) 1(وعند اإلجابة على هذه التساؤالت، تمت اإلشارة إلى  .الوقود الحيوي في هذا البلد

إنتاج إن ) 2( كان ناجحا وسوف يتم تكراره، 2009وإشراف التوريد الذي تم توفيره على مستوى المقاطعة عام 

زيت النخيل سوف يستخدم لالستهالك المحلي في حين سيتم بيع الفائض من مزارعي أصحاب الحيازات 

  .الصغيرة في األسواق المحلية

 ) من جدول األعمال9ند الب( الموارد المتاحة لعقد االلتزامات –حاء 

يبلغ  2010آذار / مارس31الثالثة أشهر المنتهية في صافي التدفقات العائدة المقدرة لفترة أن  المجلس التنفيذي الحظ -33

مليون دوالر  290.5 القروض والمنح المعروضة عليه للموافقة عليها تبلغ  وأن،مليون دوالر أمريكي 217.3

 فيي، وهو ما تمخّض عن عجز مليون دوالر أمريك 2.1تبلغ فعالً لموافقة عليها ا التي تمتالمنح ي، وأن أمريك

 سلطة من إضافي مبلغ استخدامالمجلس على  ولذلك، فقد وافق. أمريكي دوالر مليون 75.3 بمبلغ يقدر الموارد

 .أمريكي دوالر مليون 75.3 مقداره مقدماً بالموارد االلتزام

 معروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيهاال رامجالب/مشروعات اقتراحات ال–طاء 

  ) من جدول األعمال10البند (

 في بالفعل عليهاوافق  التي تنفيذ االقتراحات حالة عنالمقدم  شفويال تقريرالتنفيذي علماً بال المجلس أحاط -34

 الشرقي شمالال في الريفية األسرية المشروعات تنمية دعم مشروعوعقب توضيح بشأن وضع . السابقة هدورات

. 2010آب عام /في البرازيل، ُأبلغ المجلس بأن هذا القرض سيلغى، ما لم يبدأ سريان مفعوله بحلول أغسطس

في نيجيريا، ُأبلغ المجلس بأن إدارة الصندوق  ىالصغر الريفية المشروعات تنمية برنامجوبالمثل، وفيما يخص 

يه لهذا البرنامج بعد أن انقضى الموعد النهائي لتوقيع شرعت في عملية إلغاء القرض الذي تمت الموافقة عل

 في كوستاريكا سيتم إلغاؤه األعمال وتنمية الريفية للتنمية الوطني البرنامجكما ُأبلغ المجلس بأن . اتفاقية التمويل

 . 2010أيلول /أيضاً ما لم يتم توقيع اتفاقية التمويل بحلول سبتمبر

، تتضمنان معلومات عن EB 2010/99/INF.6، وEB 2010/99/INF.4 نتيالوثيقوقد تم إعالم المجلس بأن  -35

المفاوضات التي استكملت بشأن مشروع التنمية المستدامة في المناطق شبه الجافة في جمهورية البرازيل االتحادية 

 . الجنوبية في جمهورية البيرو على التواليتومشروع تعزيز األسواق وتنويع سبل العيش في المرتفعا

 :ظر المجلس التنفيذي في اقتراحات المشروعات والبرامج التاليةن -36

  أفريقيا الغربية والوسطى  )أ(

 سالسل القيمة السلعيةمشروع دعم تنمية  :الكاميرون  )1(
واتفاقية التمويل متها يوضم EB 2010/99/R.14 في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة التنفيذينظر المجلس  -37

 :ة به، واعتمد القرار التاليالمتفاوض بشأنها الخاص

قرضاً بشروط تيسيرية للغاية وبعمالت متنوعة تعادل قيمتها جمهورية الكاميرون أن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

 ،)وحدة حقوق سحب خاصة 12 650 000(وحدة حقوق سحب خاصة اثني عشر مليونا وستمائة وخمسين ألف 
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ابقة على نحو أساسي للشروط واألوضاع الواردة في هذه على أن يخضع ألية شروط وأوضاع أخرى تكون مط

 ".الوثيقة

  قرض تكميلي -برنامج التمويل الريفي والزراعي :مذكرة رئيس الصندوق: غانا )2(

وضميمتها، واعتمد القرار  EB 2010/99/R.15 في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة التنفيذينظر المجلس  -38

 :التالي

تعادل قيمته خمسة ماليين بشروط تيسيرية للغاية  إلى جمهورية غانا قرضاً تكميلياً أن يقدم الصندوق: قـرر"

على أن يخضع )  وحدة حقوق سحب خاصة5 950 000(وتسعمائة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

 ."ألية شروط وأوضاع أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألوضاع المقدمة في هذه الوثيقة

وجمهورية الكونغو  كوت ديفوار جمهورية(تعديل ترتيبات اإلشراف : رة رئيس الصندوقمذك  )3(
  )الديمقراطية

مشروع مساندة منتجي البساتين من أصحاب وافق المجلس التنفيذي على اإلشراف المباشر للصندوق على  -39

جمهورية  ( االستوائية الزراعي في المقاطعةوعلى برنامج اإلنعاش) كوت ديفوارجمهورية (الحيازات الصغيرة 

 .EB 2010/99/R.47 كما هو وارد في الوثيقة) الكونغو الديمقراطية

  أفريقيا الشرقية والجنوبية  ) ب(

  برنامج تنمية سالسل القيمة :بوروندي  )1(

واتفاقية التمويل وضميمتها  EB 2010/99/R.17 في البرنامج المقترح الوارد في الوثيقة التنفيذينظر المجلس  -40

  :بشأنها الخاصة به، واعتمد القرار التاليالمتفاوض 

قيمتها جمهورية بوروندي منحةً بموجب إطار القدرة على تحمل الديون، تعادل إلى  الصندوق يقدمأن : قرر"

، )وحدة حقوق سحب خاصة 25 900  000(وحدة حقوق سحب خاصة خمسة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف 

ون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تك

  ."الوثيقة

  مشروع تنمية مصايد األسماك: إريتريا )2(

واتفاقية التمويل  وضميمتها، EB 2010/99/R.18 في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة التنفيذينظر المجلس  -41

  :واعتمد القرار التاليالمتفاوض بشأنها الخاصة به، 

حقوق سحب  منحة تعادل قيمتها ثمانية ماليين ومائتين وخمسين ألف وحدة إريترياإلى  قدم الصندوقأن ي: ررق"

 على تكون مطابقةًأخرى  وأحكامخضع ألية شروط ت، على أن ) وحدة حقوق سحب خاصة8 250 000 (خاصة

  ." في هذه الوثيقةواألحكام الواردةنحو أساسي للشروط 

اليات المتحدة ضد تقديم المؤسسات المالية الدولية لمساعدات تعود بالفائدة على حكومة ووفقاً لتشريعات الو -42

  . لتقديم المنحة المقترحة إلى هذه الدولة العضوة بالدها أعربت الواليات المتحدة عن معارضممثلة إريتريا، فقد 

   المرحلة الثانية– مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية :أوغندا )3(

  :، واعتمد القرار التاليEB 2009/98/R.19 التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة نظر المجلس -43
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قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ثالثة وثالثين مليونا جمهورية أوغندا أن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

أن يخضع ألية ى عل، )وحدة حقوق سحب خاصة 33 500 000( وخمسمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

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

  آسيا والمحيط الهادي  )ج(

   المرحلة الرابعة-  مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها:بنغالديش  )1(

واتفاقية التمويل وضميمتها ، EB 2010/99/R.20نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  -44

  :المتفاوض بشأنها الخاصة به، واعتمد القرار التالي

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية بنغالديش الشعبية قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ثالثين : قـرر"

على أن ) حب خاصةوحدة حقوق س 30 860 000(مليونا وثمانمائة وستين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

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

   قرض تكميلي–  مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق الضيق:بنغالديش  )2(

 وضميمتها واتفاقية التمويل EB 2010/99/R.21ة نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيق  -45

  :المتفاوض بشأنها الخاصة به واعتمد القرار التالي

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية بنغالديش الشعبية قرضاً تكميليا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ستة : قرر"

، ) وحدة حقوق سحب خاصة6 525 000(ماليين وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة في هذه على 

  ".الوثيقة

  مشروع الشراكات المنتجة في الزراعة :بابوا غينيا الجديدة  )3(

ضميمتها واتفاقية التمويل  وEB 2010/99/R.22نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  -46

  :المتفاوض بشأنها الخاصة به واعتمد القرار التالي

تسعة ماليين  قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته بابوا غينيا الجديدةأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

 على أن يخضع ألية)  وحدة حقوق سحب خاصة9  220  000(وحدة حقوق سحب خاصة ومائتين وعشرين ألف 

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

   مشروع التمكين االقتصادي المستدام لألقليات العرقية في محافظة داك نونغ:فييت نام  )4(

ية التمويل  وضميمتها واتفاقEB 2010/99/R.23نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  -47

  : المتفاوض بشأنها الخاصة به واعتمد القرارات التالية

اثني  قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته جمهورية فييت نام االشتراكيةأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

على أن )  وحدة حقوق سحب خاصة12 800 000(وحدة حقوق سحب خاصة عشر مليونا وثمانمائة ألف 

  .روط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةيخضع ألية ش
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 منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وثالثين ألف وحدة جمهورية فييت نام االشتراكيةأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

ام تكون على أن تخضع ألية شروط وأحك)  مليون وحدة حقوق سحب خاصة0.33(حقوق سحب خاصة 

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

  أمريكا الالتينية والكاريبي  )د(

   مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقية:الجمهورية الدومينيكية  )1(

 واتفاقية التمويل ، وضميمتهاEB 2010/99/R.24نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  -48

  : واعتمد القرار التاليالمتفاوض بشأنها الخاصة به

تسعة ماليين ومائتين  قرضاً بشروط عادية تعادل قيمته الجمهورية الدومينيكيةأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

ة شروط على أن يخضع ألي)  وحدة حقوق سحب خاصة9 250 000(وحدة حقوق سحب خاصة وخمسين ألف 

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

   برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي:غواتيماال  )2(

 ات وضميمتها واعتمد القرارEB 2010/99/R.25نظر المجلس التنفيذي في المشروع المقترح الوارد في الوثيقة  -49

  :ةالتالي

عشرة ماليين وتسعمائة أن يقدم الصندوق إلى جمهورية غواتيماال قرضاً بشروط عادية تعادل قيمته : قرر"

خضع ألية شروط يعلى أن ، ) وحدة حقوق سحب خاصة10 900 000( وحدة حقوق سحب خاصة ألف 

  . في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكام

حقوق جمهورية غواتيماال منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وثالثين ألف وحدة إلى  قدم الصندوقأن ي: ا أيضقرر

 تكون مطابقةًأخرى  وأحكامخضع ألية شروط ت، على أن ) وحدة حقوق سحب خاصة330 000 (سحب خاصة

  ". في هذه الوثيقةواألحكام الواردةعلى نحو أساسي للشروط 

 مفاوضات اتفاقية التمويل في ل المقترح من أجل جمهورية غواتيماال رهنا باستكماوافق المجلس على البرنامج -50

 اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها في منوسوف توزع نسخة .  موافقة المجلس التنفيذيمنغضون ستة أشهر 

  .دورة مقبلة، باإلضافة إلى أي تغييرات أساسية على الشروط المقدمة إلى المجلس

  دنى وشمال أفريقياالشرق األ  )ه(

منحة مقترحة بموجب البرنامج المشترك للصندوق والصندوق البلجيكي لألمن الغذائي : الصومال  )1(
   المرحلة الثانية–برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة في الشمال الغربي 

  : القرار التالي واعتمدEB 2010/99/R.48 المقترح الوارد في الوثيقة البرنامجنظر المجلس التنفيذي في  -51

 منحة ال تتعدى في حدها األقصى خمسة ماليين وستمائة وثمانية وخمسين ألفا قدم الصندوقأن ي: قرر"

بغرض تمويل برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة في ، ) دوالر أمريكي5 658 400(وأربعمائة دوالر أمريكي 
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خضع تعلى أن  لتنفيذ هذا البرنامج، .Transtec S.Aة  المرحلة الثانية، وأن يتعاقد مع شرك-الشمال الغربي 

  ". في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكامألية شروط 

   برنامج الفرص االقتصادية:اليمن  )2(

 واتفاقية التمويل  وضميمتهاEB 2010/99/R.26 المقترح الوارد في الوثيقة البرنامجنظر المجلس التنفيذي في  -52

  : التالي واعتمد القرار،المتفاوض بشأنها الخاصة به

حقوق الجمهورية اليمنية منحة تعادل قيمتها ثمانية ماليين وخمسمائة ألف وحدة إلى  قدم الصندوقأن ي: رقرَّ"

تكون أخرى  وأحكامخضع ألية شروط ت، على أن ) وحدة حقوق سحب خاصة8 500 000 (سحب خاصة

  ". في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط مطابقةً

 ) من جدول األعمال11البند ( اقتراحات المنح المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها –اء ي

اإلقليمية إلى مرآز دولي تسانده الجماعة االستشارية للبحوث /منحة بموجب نافذة المنح العالمية  )أ(
  الزراعية الدولية

، ووافق باعتماده القرار التالي على EB 2010/99/R.27ر المجلس التنفيذي في المعلومات الواردة في الوثيقة نظ -53

الجماعة االستشارية للبحوث دعم برنامج للبحوث والتدريب في المجال الزراعي ينفذ من خالل مركز تسانده 

 :الزراعية الدولية

المجتمعات الريفية في المناطق سبل عيش تحسين لبرنامج ئي  أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جز:قرر"

 1  000 000 (دوالر أمريكيمليون  ال تتجاوز ةً، منحثروة الحيوانية اإلدارة المستدامة للمحاصيل وال:الجافة

ثالث سنوات من أجل برنامج مدته  المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافةإلى  )دوالر أمريكي

 المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه حكام على نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكاملشروط وأ اًوفق

  ."الوثيقة

ووفقاً لتشريعات الواليات المتحدة ضد تقديم المؤسسات المالية الدولية لمساعدات تعود بالفائدة على حكومة  -54

المقترح  معارضتها للمنحةغبة بالدها في تسجيل رالواليات المتحدة عن ممثلة ، فقد أعربت والسودانإريتريا 

  .المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافةإلى تقديمها 

اإلقليمية إلى مرآز دولي ال تسانده الجماعة / مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالميةةمنح  )ب(
  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

، ووافق باعتماده القرار التالي على EB 2010/99/R.28لمعلومات الواردة في الوثيقة نظر المجلس التنفيذي في ا -55

الجماعة االستشارية للبحوث تسانده ال  مركز برنامج البحوث والتدريب الزراعي الذي سينفذ من خاللدعم 

  :الزراعية الدولية

 عمليات السياسات للتأثير على –ير أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي للمعرفة من أجل التغي: قرر"

إلى )  دوالر أمريكي1 824 000(الفقر، منحة ال تتجاوز مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرين ألف دوالر أمريكي 

مركز أمريكا الالتينية للتنمية الريفية من أجل برنامج مدته ثالث سنوات وفقا لشروط وأحكام تكون مطابقة على 

  ".كام المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةنحو أساسي للشروط واألح
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 بموجب عليها والموافق المقترحة األنشطة فيها بما المزمعة المشروعات أنشطة –كاف 

 ) من جدول األعمال12البند ( 2011- 2010 المدة انقضاء إجراء

 األنشطة فيها بمالمقترحة معلومات المقدمة عن أنشطة المشروعات المزمعة اأحاط المجلس التنفيذي علماً بال -56

والحظ المجلس أن الجزء ). EB 2009/99/R.29لوثيقة ا( المدة انقضاء إجراء بموجب عليها والموافق المقترحة

المقترحة للموافقة عليها والمنح  البرامج /باء من هذه الوثيقة يتضمن اآلن معلومات عن المشروعات-األول

 وفي التقارير المستقبلية .المجلس التنفيذيدورتي الفاصلة بين التالية ة بموجب إجراء انقضاء المدة خالل الفتر

 خالل الفترة السابقة بموجب هذا االموافق عليهوالمنح البرامج /باء أيضا المشروعات-سيعرض الجزء األول

 .اإلجراء الجديد

قدمها رئيس يمج التي  والبرالمشروعاتااقتراحات ، تُعتبر المدةوأبلغ المجلس أنه، وحسب إجراء انقضاء  -57

 لم ماالمجلس التنفيذي موافقاً عليها من قبل  ية إنشاء الصندوق،من اتفاق) ج(2بند ، ال7مادة  بموجب الالصندوق

اً  يوم ثالثينفي غضون عضو من أعضائه لمجلس من أيدورة من دورات اطلب للنظر فيها خالل يتم تلقي 

  .تسليمها لهممن تقويميا 

اإلقليمية والقطرية التي تزيد /أيضاً من أجل المنح العالميةبأنه سيتم تبني هذا اإلجراء مجلس الأدرك وأخيراً،  -58

 المنح سياسة مع يتماشى  بما دوالر أمريكي والموافق عليها من خالل إجراء انقضاء المدة500 000عن مبلغ 

 .حديثا المنقحة

 من جدول 13البند  (الصندوق في المؤسسية المخاطر إدارة أنشطة عن السنوي التقرير –الم 

  )األعمال
  الوثيقة (الصندوق في المؤسسية المخاطر إدارة أنشطة عن السنوي التقرير استعرض المجلس التنفيذي  -59

 EB 2010/99/R.30 (وأحاط علماً بالمعلومات الواردة فيه. 

 ) من جدول األعمال14البند ( التنفيذ: واإلصالح ريالتغي – ميم

التي ) EB 2010/99/R.31 الوثيقة" (التنفيذ: التغيير واإلصالح"تنفيذي الوثيقة المعنونة استعرض المجلس ال -60

عمليات الصندوق، والخطة متوسطة األمد، والميزانية الصفرية، والخطة  تقريراً مرحلياً عن تضمنت

 .االستراتيجية لقوة العمل، وإصالحات الموارد البشرية

وأبدى المجلس . لتغيير واإلصالح والمبادرات الرئيسية المكونة لهباستحداث جدول أعمال االمجلس ورحب  -61

اهتمامه تحديداً باستحداث الخطة متوسطة األمد األولى من نوعها والميزانية الصفرية والخطة االستراتيجية لقوة 

 .العمل المرتبطتين بها

مية التواصل في اتجاهين بين إدارة وأعربت إدارة الصندوق عن تأييدها التام لتأكيد العديد من األعضاء على أه -62

وقُدمت إيضاحات كذلك بخصوص جملة أمور منها . الصندوق وموظفيه في سبيل تغيير الثقافة السائدة فيه

المستشارين الذين يستخدمهم الصندوق، وإمكانية تدوير الموظفين داخل الصندوق وخارجه، والطابع الخاص 

 الخارجي االستعراضت األمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية، وللصندوق بوصفه وكالة متخصصة من وكاال
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ورحب المجلس بالعرض االستراتيجي العام الذي قدمته . الصندوقفي  واالمتيازات التعويضاتنظام لالمقترح 

 .الوثيقة وبالتزام إدارة الصندوق بموافاة المجلس التنفيذي بآخر المستجدات في هذا الصدد في دورته المقبلة

  ) من جدول األعمال15البند (  المسائل المالية– نون

  تقرير عن وضع مساهمات التجديد الثمن لموارد الصندوق) أ(

على المجلس ) EB 2010/99/R.32(عرض التقرير عن وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق  -63

  .التنفيذي للعلم

  حافظة استثمارات الصندوق) ب(

 والتقرير الخاص )EB 2010/99/R.33( 2009تثمارات الصندوق لعام عرض التقرير الخاص بحافظة اس -64

  . على المجلس التنفيذي للعلم)EB 2010/99/R.34( 2010 الصندوق للفصل األول من عام تبحافظة استثمارا

  تسديد أصول الديون وفوائدها ورسوم خدمتها) ج(

، )EB 2010/99/R.35( وم خدمتهاعرض تقرير عن وضع المتأخرات من سداد أصول القروض وفوائدها ورس -65

والدفعات المقدرة لسداد أصول القروض وصافي رسوم خدمتها المشطوبة نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل 

حزيران / يونيو30 إلى 2010كانون الثاني / يناير1أسعار الفائدة للفترة من و )EB 2010/99/R.36(الديون 

  . على المجلس التنفيذي للعلم)EB 2010/99/R.37(ة ومتوسطة  على القروض الممنوحة بشروط عادي2010

  2010 عام في األعضاء الدول مساهمات من والثالثين الحادي السحب احتياجات) د(

 عامفي  األعضاء الدول مساهمات من ثالثينالالحادي و السحب احتياجات فينظر  بعد أن ،التنفيذي المجلسأقر  -66

 من الخامسة والمادة الزراعية، للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية من) 4 (ادةالم من) ج(5 للبند وفقاً، 2010

 في وذلك الصندوق لموارد الثامن التجديد مساهمات من في المائة 30 نسبة سحب للصندوق، المالية الالئحة

 مصروفات طية لتغ،المختلفة األعضاء الدول مع المبرمة االتفاقيات عليه تنص حسبما أو ،2010 أيار/مايو

 يشملها وال ،2010 عام في الصرف الحتياجات مطلوبة أخرى مبالغ أي وتغطى. 2010 لعام والمنح القروض

 بالعمل الصندوق رئيس التنفيذي المجلس ويفوض. للصندوق السائلة األصول من المساهمات، هذه من السحب

 .القرار لهذا وفقاً

  الحسابات مراجعة لجنة تقارير) هـ(

  ير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعيها العاشر بعد المائة والحادي عشر بعد المائة؛ تقر  )1(

  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الرابع عشر بعد المائة  )4(

استعرض المجلس التنفيذي، في جلسة مغلقة، التقرير السري لرئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعيها  -67

 واستعرض كذلك التقرير السري ماعد المائة والحادي عشر بعد المائة مع تعليقات إدارة الصندوق عليهالعاشر ب

 الواردة فيه، تلرئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الرابع عشر بعد المائة وأحاط علماً بالمعلوما

أن إدارة الصندوق التزمت بالحرص الواجب في تنفيذ ) 1(وخلص إلى أنه في االجتماع الرابع عشر بعد المائة 

وأن إدارة الصندوق حددت وتواصل تحديد الطرق التي يمكنها من خاللها ) 2(؛ 32- د/152 من القرار 2الفقرة 
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وأن تُعقد لجنة مخصصات رئيس الصندوق بدعوة من مجلس ) 3(خفض التكاليف المرتبطة بالقرار المذكور؛ 

 لوضع مبادئ توجيهية بشان الحد األقصى 2011شباط / في فبراير–ه السلطة المختصة  بصفت–المحافظين 

 .لمخصصات الرئيس فيما يخص أغراض السكن والنظر في الخيارات األخرى

  . 32-د/152 وأكدت إدارة الصندوق التزامها بالعمل على مواصلة خفض التكاليف المرتبطة بتنفيذ القرار -68

  عة الحسابات عن اجتماعها الثاني عشر بعد المائةتقرير رئيس لجنة مراج) 2(

الوثيقة (استعرض المجلس التنفيذي تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثاني عشر بعد المائة  -69

EB 2010/99/R.40 (المجلس أعضاء سلوك مدونة مسألة ونوقشت. وأحاط علماً بالمعلومات الواردة فيه 

راجعة الحسابات بالحصول على توجيهات من المجلس التنفيذي بشأن سبل المضي رغبة لجنة موي، التنفيذ

المجلس لم يكن مستعداً بعد لتقديم مثل هذه التوجيهات، تقرر أن تؤجل مناقشة هذا البند ضمن وبما أن  ً.قدما

  . رسمياحلقة دراسية غير رسمية تعقد خالل إحدى الدورات المقبلة للمجلس، قبل النظر فيه

   تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثالث عشر بعد المائة )3(

الوثيقة (استعرض المجلس التنفيذي تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثالث عشر بعد المائة  -70

EB 2010/99/R.41 والتي ستعدل لتصبح EB 2010/99/R.41/Rev.1 (رة ووافق على التوصية الواردة في الفق

 . منه، بعد تعديلها حسب األصول لتعكس مداوالت المجلس27

  الصندوق في واإلشراف المراجعة لمكتبالمعدل  الميثاق  )أ(

، ووفقاً للفقرة الصندوق في واإلشراف المراجعة لمكتبالمعدل  لميثاق صادق المجلس التنفيذي، بعد استعراضه ل -71

 8يه واستعراض لجنة مراجعة الحسابات له في من الميثاق وبعد موافقة رئيس الصندوق عل) ج(4-1

 والتي ستعدل لتصبح EB 2010/99/R.49كما يرد في ملحق الوثيقة (، على الميثاق المعدل 2010نيسان /أبريل

EB 2010/99/R.49/Rev.1( 1-4، مع تعديل الفقرة)على طلب المجلس التنفيذي) أ منه حسب األصول بناء .

 للمساءلة من ة تقاريره مباشرة إلى رئيس الصندوق، ويكون عرضعاإلشراف برفيقوم مدير مكتب المراجعة و"

ويقوم مدير المكتب بمراجعة ميثاقه، وخطة عمله السنوية وكفاية موارده ونتائج عمله مع لجنة مراجعة . قبله

 المجلس وأشار رئيس الصندوق إلى أن هذه المصادقة تعبر عن قناعة ".الحسابات التابعة للمجلس التنفيذي

التنفيذي بأن ترتيبات الرقابة والمراجعة الداخلية للحسابات التي وضعها رئيس الصندوق تتفق مع الالئحة المالية 

 .التي أقرها مجلس المحافظين

إال أنه . عالوة على ذلك، فقد أكدت بعض الدول األعضاء على أن اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات مفتوحة -72

وقد أثار عدد . ضاح أنه ووفقاً الختصاصات اللجنة فإن لها الحق بعقد اجتماعات مغلقةوفي الوقت نفسه تم إي

من األعضاء أيضا مسألة وصول أعضاء المجلس التنفيذي ممن ليسوا أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات إلى 

افية في تسيير الوثائق المعروضة على اللجنة، وطلبوا النظر في هذه المسألة بهدف الترويج للمزيد من الشف

 .وقد اقترح رئيس لجنة مراجعة الحسابات أن تناقش اللجنة هذه القضية في اجتماعها المقبل. المنظمة

  2010 لعام الصندوق في واإلشراف المراجعة مكتبخطة عمل   )ب(

ب ، استعرض المجلس التنفيذي خطة عمل المكتالصندوق في واإلشراف المراجعة لمكتبالمعدل  لميثاق وفقاً ل -73

 ).EB 2010/99/R.50الوثيقة ( وصادق عليها 2010لعام 
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  2009لعام كانون األول / ديسمبر31بتاريخ القوائم المالية الموحدة للصندوق ) و(

الوثيقة  (بشأنها الخارجي المراجع تقريرو لصندوقل الموحدة المالية قوائمال التنفيذي المجلساستعرض  -74

EB 2010/99/R.42 الن لتصبحا الوثيقة وضميمتها اللتان ستعدEB 2010/99/R.42/Rev.1 . ووفقاً لتوصية لجنة

 :التنفيذي القرار التالي مراجعة الحسابات، اعتمد المجلس

 في التنفيذي المجلس نظر الزراعية، للتنمية الدولي للصندوق المالية الالئحة من 12 المادة من 6 للبند وفقا"

 الوثائق هذه تقديم على ووافق بشأنها، الخارجي المراجع تقرير وفي 2009 لعام للصندوقالموحدة  المالية القوائم

 ".إلقرارها 2011شباط / في فبرايرالمحافظين مجلسالدورة الرابعة والثالثين ل إلى

  ) من جدول األعمال16البند  (أخرى مسائل – سين

 مقدم إلى محكمة  الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية2867طعن بالحكم رقم ) أ(

 العدل الدولية

 الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل 2867طعن الصندوق بالحكم رقم على  المجلس التنفيذي وافق -75

وبعد مناقشات المخاطر المحتملة ). EB 2010/99/R.43/Rev.1الوثيقة (الدولية المقدم إلى محكمة العدل الدولية 

 الملحة إليضاح مسؤوليات الصندوق والتزاماته عند استضافة كيانات أخرى، الحاجةوالتي قد يواجهها الصندوق 

  .وافق المجلس على المضي في الطعن وتبني القرار الوارد في الوثيقة

إال أن ممثلي األرجنتين وجمهورية فنزويال البوليفارية لم يتمكنا من االنضمام إلى هذا اإلجماع في اآلراء  -76

  .متناعهما عن التصويتوبالتالي فقد طلبا تسجيل ا

  محاضر جلسات الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي) ب(

  الوثيقةفي الواردة جلسات الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي لالمعدلة محاضر البعد النظر في  -77

 EB 2010/99/R.45، المحاضر المعدَّلةالمجلس التنفيذي  أقر.  

  المزارعين لمنتدى الثالث االجتماع لمداوالتموجز ) ج(

) EB 2010/99/R.52الوثيقة (موجز مداوالت االجتماع الثالث لمنتدى المزارعين بالمجلس التنفيذي، رحب  -78

 .وأحاط علماً بالتزام الصندوق بتعميق شراكاته مع منظمات المزارعين وتعزيز دور النساء فيها
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 نفيذيقائمة بالوثائق المعروضة على الدورة التاسعة والتسعين للمجلس الت
 

بند جدول   رمز الوثيقة
 األعمال

 العنوان

EB 2010/99/R.1/Rev.1 2 جدول األعمال المؤقت 

EB 2010/99/R.1/Rev.1/Add.1/Rev.1 2 برنامج عمل الدورة 

EB 2010/99/R.2 4 استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ 

EB 2010/99/R.3 5 سياسة الصندوق المعدلة بشأن نشر الوثائق 

EB 2010/99/R.4 6(a)(i)  دورتها الحادية والستينتقرير رئيس لجنة التقييم عن 

EB 2010/99/R.5 6(a)(ii)  دورتها الثانية والستينتقرير رئيس لجنة التقييم عن 

EB 2010/99/R.6 + Add.1 + Add.2 + 
Add.3 

6(b) استعراض األقران لمكتب التقييم ولوظيفة التقييم في الصندوق 

EB 2010/99/R.7 + Add.1 6(c) التقييم المؤسسي لقدرة الصندوق على الترويج لالبتكارات وتوسيع النطاق  

EB 2010/99/R.46 6(d) عضوية لجنة التقييم 

EB 2010/99/R.8 7 هيكل خاص بالصندوق إلعفاء دائم من الديون: هايتي 

EB 2010/99/R.9 8(a) ريةبرنامج الفرص االستراتيجية القط: أذربيجان 

EB 2010/99/R.10 8(b) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: الجمهورية الدومينيكية  

EB 2010/99/R.11 8(c) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: نيجيريا 

EB 2010/99/R.12 8(d) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: سيراليون  

EB 2010/99/R.13 + Add.1 9 حة لعقد االلتزاماتالموارد المتا 

EB 2010/99/R.14 + Add.1 + Sup.11 10(a)(i) مشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعية: الكاميرون 

EB 2010/99/R.15 + Add.1 10(a)(ii) قرض تكميلي–برنامج التمويل الريفي والزراعي : غانا  

EB 2010/99/R.16 الفاعلة في سالسل القيمة الزراعيةالبرنامج الوطني لدعم الجهات : غينيا ال ينطبق 

EB 2010/99/R.47 10(a)(iii
) 

جمهورية كوت ديفوار (تعديل ترتيبات اإلشراف : مذكرة رئيس الصندوق

 ) وجمهورية الكونغو الديمقراطية

EB 2010/99/R.17 + Add.1 + Sup.12 10(b)(i) برنامج تنمية سالسل القيمة: بوروندي 

EB 2010/99/R.18 + Add.1 + Sup.13 10(b)(ii) مشروع تنمية مصايد األسماك: إريتريا 

EB 2010/99/R.19 10(b)(iii
) 

  المرحلة الثانية- مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية : أوغندا

EB 2010/99/R.20 + Add.1 + Sup.13 10(c)(i) المرحلة الرابعة- مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها: بنغالديش  

EB 2010/99/R.21 + Add.1 + Sup.13 10(c)(ii) مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق : بنغالديش

  قرض تكميلي–الضيق 

EB 2010/99/R.22 + Add.1 + Sup.13 10(c)(iii
) 

 مشروع الشراكات المنتجة في الزراعة: بابوا غينيا الجديدة

EB 2010/99/R.23 + Add.1 + Sup.13 10(c)(iv
) 

 مشروع التمكين االقتصادي لألقليات العرقية في محافظة داك :فييت نام

 نونغ
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EB 2010/99/R.24 + Add.1 + Sup.14 10(d)(i) مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم : الجمهورية الدومينيكية

 الوسطى والشرقية

EB 2010/99/R.25 + Add.1 10(d)(ii) برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي: الغواتيما 

EB 2010/99/R.48 10(e)(i) منحة مقترح تقديمها بموجب البرنامج المشترك للصندوق : الصومال

الصندوق البلجيكي لألمن الغذائي من أجل برنامج /الدولي للتنمية الزراعية

  الثانية المرحلة–التنمية المجتمعية المتكاملة في الشمال الغربي 

EB 2010/99/R.26 + Add.1 + Sup.13 10(e)(ii) برنامج الفرص االقتصادية: اليمن 

EB 2010/99/R.27 11(a) اإلقليمية إلى مركز دولي /منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية

 تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

EB 2010/99/R.28 11(b) إلى مركز دولي اإلقليمية / بموجب نافذة المنح العالميةقترح تقديمهام ةمنح

 ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

EB 2010/99/R.29 12 بما فيها األنشطة المقترحة والموافق عليها أنشطة المشروعات المزمعة ،

 2011-2010بموجب إجراء انقضاء المدة 

EB 2010/99/R.30 13 التقرير السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق  

EB 2010/99/R.31/Rev.15 14 التنفيذ: التغيير واإلصالح 

EB 2010/99/R.32 15(a) لموارد الصندوقمناثتقرير عن وضع مساهمات التجديد ال  

EB 2010/99/R.33 15(b)(i)  2009تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق لعام 

EB 2010/99/R.34 15(b)(ii)  2010تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل األول من العام 

EB 2010/99/R.35 15(c)(i)  تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها

 ورسوم خدمتها

EB 2010/99/R.36 15(c)(ii) ض وصافي رسوم تقديرات المدفوعات المتنازل عنها من أصل القرو

 الخدمة نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون

EB 2010/99/R.37 15(c)(iii)  30 إلى 2010كانون الثاني / يناير1أسعار الفائدة للفترة من 

 على القروض المقدمة بشروط عادية وشروط 2010حزيران /يونيو

 متوسطة

EB 2010/99/R.38 15(d) ثالثين من مساهمات الدول األعضاء في عام احتياجات السحب الحادي وال
2010 

EB 2010/99/R.396 15(e)(i)  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها العاشر بعد المائة

 والحادي عشر بعد المائة

EB 2010/99/R.40 15(e)(ii) تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثاني عشر بعد المائة 

EB 2010/99/R.41 15(e)(iii
) 

 تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثالث عشر بعد المائة

EB 2010/99/R.49 15(e)(iii
)(a) 

 الميثاق المعدل لمكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق

EB 2010/99/R.50 15(e)(iii
)(b) 

 2010خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 
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EB 2010/99/R.516 15(e)(iv
) 

 تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الرابع عشر بعد المائة

EB 2010/99/R.42 + Add.1 + Add.2 15(f)  2009كانون األول  / ديسمبر31القوائم المالية الموحدة للصندوق في 

EB 2010/99/R.43/Rev.1 16(a)  ة اإلدارية لمنظمة العمل  الصادر عن المحكم2867طعن بالحكم رقم

 الدولية مقدم إلى محكمة العدل الدولية

EB 2010/99/R.44 اتفاق إطاري بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمؤسسة العالمية  ال ينطبق

 للطاقة البديلة

EB 2010/99/R.45 16(b) محاضر جلسات الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي 

EB 2010/99/R.52 16(c) موجز لمداوالت االجتماع الثالث لمنتدى المزارعين 

EB 2010/99/INF.1  ترتيبات الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي 

EB 2010/99/INF.2   بموجب نافذتي المنح 2009المنح التي وافق عليها رئيس الصندوق عام 

 اإلقليمية والمنح القطرية/العالمية

EB 2010/99/INF.3  تقرير مرحلي عن تنفيذ استراتيجية الصندوق في إدارة المعرفة 

EB 2010/99/INF.4  مشروع التنمية : والية بياوي في الجمهورية االتحادية البرازيلية

 المستدامة في والية بياوي شبه القاحلة 

EB 2010/99/INF.5  مقدمة نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على المنحة القطرية ال
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  أعضاء المجلس التنفيذيمذآرة إلى 

  . للموافقة عليهاهذه الوثيقة معروضة على المجلس التنفيذي

  :إلىالخاصة بهذه الوثيقة  التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية لدول األعضاءممثلي ايرجى من 

Deirdre McGrenra  
  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2374 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

 org.ifad@mcgrenra.d :لكترونياإلبريد ال

  

يرجى توجيه االستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه الدورة أيضاً إلى الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات كما 

  .الرئاسية
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 جدول األعمال

 – الذي يتولى رئاسة المجلس –حسبما ُأبلغ المجلس التنفيذي في دورته السادسة والتسعين، اقترح رئيس الصندوق 

  .الية المجلستنفيذ عدد من التدابير لزيادة فع

ومن بين هذه التدابير اقتراح بأن ال تُناقش البنود المعروضة لعلم المجلس خالل دورة من دوراته إالّ بناء على طلب 

  . محدد من أحد أعضائه، على أن يرَسل هذا الطلب كتابةً إلى سكرتير الصندوق قبل ثالثة أسابيع من انعقاد تلك الدورة

أي البنود (رة ما من دورات المجلس سوى البنود التي ستناقش خالل هذه الدورة ولن يتضمن برنامج عمل دو

، وسينشر )المعروضة للموافقة أو االستعراض، أو البنود المعروضة للعلم التي تم تلقي طلب كتابي لنقاشها في المجلس

  .برنامج عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت قبل أسبوعين من انعقادها

وتيسيراً على ممثلي الدول األعضاء، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات التالية 

  :لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه

  ]للموافقة[ •

  ]للعلم[ •

  ]لالستعراض[ •

 التنفيذي المتعلقة بتوزيع  من النظام الداخلي للمجلس6ويرجى من ممثلي الدول األعضاء أن يحيطوا علماً بالمادة 

  :الوثائق

لن يجري تجاوز حد األسابيع األربعة فيما يخص الوثائق المقدمة إلى المجلس التنفيذي في دورة ما ليتخذ بشأنها "... 

إال أنه يجوز، عند االقتضاء، أن تقدم بعد ذلك معلومات تتعلق بالمسائل التي ال تقتضي اتخاذ المجلس . إجراء تقتضيه

  ."ات بشأنها، أو معلومات إضافية تتعلق بالمشروعاتلقرار
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  جدول األعمال

  افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2

 ]للعلم[تحديث عن التطورات العالمية ومضامينها المحتملة بالنسبة للصندوق : تقرير شفهي - 3

 ]للموافقة[ استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ - 4

 )للموافقة (ة بشأن نشر الوثائقسياسة الصندوق المعدل - 5

  التقييم - 6

  ]لالستعراض[رير رئيس لجنة التقييم اتق   )أ(

  دورتها الحادية والستين تقرير رئيس لجنة التقييم عن   )1(  

 دورتها الثانية والستينتقرير رئيس لجنة التقييم عن   )2(  

  ] ستعراضلال[استعراض األقران لمكتب التقييم ولوظيفة التقييم في الصندوق   )ب(

 ]لالستعراض [التقييم المؤسسي لقدرة الصندوق على الترويج لالبتكارات وتوسيع النطاق  )ج(

  ]للموافقة[عضوية لجنة التقييم   )د(

  ]للموافقة[هيكل خاص بالصندوق إلعفاء دائم من الديون : هايتي - 7

 ]لالستعراض[  الفرص االستراتيجية القطريةبرامج - 8

  أذربيجان  )أ (

  ة الدومينيكيةالجمهوري  )ب (

  نيجيريا  )ج (

 سيراليون  ) د(

  ]للموافقة[ الموارد المتاحة لعقد االلتزامات - 9

  ]للموافقة[البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها /اقتراحات المشروعات - 10

  أفريقيا الغربية والوسطى  )أ (

  مشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعية: الكاميرون  )1(

   قرض تكميلي –برنامج التمويل الريفي والزراعي : رة رئيس الصندوقمذك: غانا  )2(

برنامج اإلنعاش الزراعي في المقاطعة : جمهورية الكونغو الديمقراطية: مذكرة رئيس الصندوق  )3(

مشروع مساندة منتجي البساتين من أصحاب الحيازات : االستوائية؛ جمهورية كوت ديفوار

  الصغيرة

   والجنوبيةأفريقيا الشرقية  )ب (

  برنامج تنمية سالسل القيمة: بوروندي  )1(
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  مشروع تنمية مصايد األسماك: إريتريا  )2(

   المرحلة الثانية-مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية : أوغندا  )3(

  آسيا والمحيط الهادي  )ج (

   المرحلة الرابعة-مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها : بنغالديش  )1(

   قرض تكميلي-مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق الضيق : نغالديشب  )2(

  مشروع الشراكات المنتجة في الزراعة: بابوا غينيا الجديدة  ) 3(

  مشروع التمكين االقتصادي المستدام لألقليات العرقية في محافظة داك نونغ: فييت نام  ) 4(

  ريبيأمريكا الالتينية والكا  )د (

  مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقية: الجمهورية الدومينيكية  )1(

  برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي : غواتيماال  )2(

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا  )ه (

جيكي لألمن الغذائي من منحة مقترح تقديمها بموجب البرنامج المشترك بين الصندوق والصندوق البل  )1(

   المرحلة الثانية–أجل برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة في الشمال الغربي 

  مشروع الفرص االقتصادية: اليمن  )2(

  ]للموافقة[  فيهاللنظراقتراحات المنح المعروضة على المجلس التنفيذي  - 11

إلى مركز دولي تسانده الجماعة االستشارية اإلقليمية /منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية  )أ(

  للبحوث الزراعية الدولية

إلى مركز دولي ال تسانده الجماعة االستشارية اإلقليمية / بموجب نافذة المنح العالميةمقترح تقديمها ةمنح  )ب(

 للبحوث الزراعية الدولية 

- 2010ا بموجب إجراء انقضاء المدة ، بما فيها األنشطة المقترحة والموافق عليهأنشطة المشروعات المزمعة - 12

  ]للعلم[ 2011

 ]للعلم[ التقرير السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق  - 13

  ]للعلم[التنفيذ : التغيير واإلصالح - 14

 المسائل المالية - 15

  ]للعلم[  لموارد الصندوقمناثتقرير عن وضع مساهمات التجديد ال  )أ(

  ]علملل[حافظة استثمارات الصندوق   )ب(

   2009 لعام حافظة استثمارات الصندوقتقرير عن   )1(

   2010تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل األول من العام   )2(

  ]للعلم[مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها   )ج(

  تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها  )1(
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تقديرات المدفوعات المتنازل عنها من أصل القروض وصافي رسوم الخدمة نتيجة لتنفيذ إطار القدرة   )2(

  على تحمل الديون

 على القروض 2010حزيران / يونيو30 إلى 2010كانون الثاني / يناير1أسعار الفائدة للفترة من   )3(

  المقدمة بشروط عادية وشروط متوسطة

  ]للموافقة[ 2010الثالثين من مساهمات الدول األعضاء للعام احتياجات السحب الحادي و  )د(

  ]لالستعراض[تقارير لجنة مراجعة الحسابات   )ه(

  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعيها العاشر بعد المائة والحادي عشر بعد المائة  )1(

  ائةتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثاني عشر بعد الم  )2(

  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثالث عشر بعد المائة  )3(

 الميثاق المعدل لمكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق) أ(

  2010خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام ) ب(

  تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الرابع عشر بعد المائة) 4(

  ]للموافقة[ 2009كانون األول / ديسمبر31القوائم المالية الموحدة للصندوق في   )و(

 مسائل أخرى - 16

 الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية مقدم إلى محكمة العدل 2867طعن بالحكم رقم   )أ (

 ]للموافقة[الدولية 

 ]للموافقة [محاضر جلسات الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي  )ب (

 ]للعلم [موجز لمداوالت االجتماع الثالث لمنتدى المزارعين


