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 التنفيذيمحاضر الدورة الخاصة العاشرة للمجلس 

 مقدمة -أوال
الدورة الخاصة العاشرة للمجلس  ،وبر أنغيالسيد جيلب ،افتتح رئيس الصندوق، رئيس المجلس التنفيذي -1

  التنفيذي.

يقة الوثباعتباره ( EB 2017/S10/R.2) إطار قروض الشركاء المّيسرةب على المجلس المقترح الخاص وعرض -2
أثناء الدورة، كما  اقترحتجتماعات لعكس التغيرات التي عرضت ورقة غرفة ا الرئيسية لهذه الدورة، وبعدئذ
 هي واردة في الملحق الثاني.

 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  -ثانيا
 رحب الرئيس بالمشاركين في الدورة الخاصة، بما في ذلك أولئك الذين يتابعون وقائعها من قاعة االستماع. -3

استراتيجية إدارة الصندوق الرامية إلى تنويع تمويل الصندوق من خالل أدوات متعددة، وتحدث الرئيس عن  -4
طار قروض الشركاء الميّسرة المقترح. ومن شأن هذا أن يسهم في وضع  مثل إطار االقتراض السيادي، وا 

بصورة  2030الصندوق في موقع يمكنه من دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في خطة عام 
 نشطة، في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة.

لوضع الصيغة النهائية لالقتراح،  لتشاور مع المجلسة باوضح الرئيس بإيجاز الخطوات المتخذأن أ وبعد -5
وباإلشارة إلى أن ذلك يتواءم مع التوجهات التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية األخرى، أعلن رئيس 

 المجلس عن افتتاح الدورة الخاصة.

 القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي-ثالثا
 من جدول األعمال( 1)البند  تبني جدول األعمال -ألف

نقح إلى أنه سي وأشار، EB 2017/S10/R.1عمال كما هو مقترح في الوثيقة األتبنى المجلس التنفيذي جدول  -6
مقترح تحت مسائل أخرى حول اإلطار الزمني لتبني محاضر الدورة العاشرة الخاصة للمجلس. البند الإلدراج 

 .EB 2017/S10/R.1/Rev.1وسوف يعرض جدول األعمال المنقح في الوثيقة 

 جدول األعمال( من 2إطار قروض الشركاء الميّسرة )البند  -اءب
 استعرض المجلس التنفيذي المقترح الخاص بإطار قروض الشركاء الميّسرة، كما هو وارد في الوثيقة -7

EB 2017/S10/R.2 كما ُقّدم له تقرير شفهي أدلى به رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن االجتماع الخاص ،
الذي عقد في اليوم ذاته، وكرس لمناقشة هذا الموضوع. وأثنى المجلس على إدارة الصندوق الثاني للجنة، 

 إلعدادها الوثيقة وقت القصير، ووافق على اإلطار المقترح، ويرد أدناه موجز للمداوالت التي جرت.
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ت للوق خدمات الخزانة شعبة وعلى وجه الخصوص ،شكر رئيس لجنة مراجعة الحسابات إدارة الصندوق -8
وسلط الضوء على ما  التساؤالت المطروحة، علىالمناسب في الوقت  هاالذي أتاحته ولالستجابات التي وفرت

 يلي:

جيد اتفقت لجنة مراجعة الحسابات على أن الوثيقة تغطي وبصورة مالئمة جميع مظاهر اإلطار  (أ )
ر جميع مخاطل ملالفهم الكاضمانات كافية على الوثيقة ومن وجهة نظر اللجنة، توفر   الصياغة.

 وعلى وجود إجراءات كافية للتخفيف من المخاطر. ،أداة قروض الشركاء الميّسرة

واستجابة لبعض مالحظات األعضاء، أكدت إدارة الصندوق على أن السياسات الحالية إلدارة  (ب )
 .لرفع المالي، سوف تخضع لالستعراضالمخاطر، بما في ذلك السيولة ومعدالت ا

وأشارت اللجنة إلى وجود مستوى إضافي من الضمانات التي سيوفرها استعراض مستقل خارجي  (ج )
 .2018الذي سيجرى عام 

أن الموافقة على هذا اإلطار ستعني خطوة هامة أخرى  إلى ار رئيس لجنة مراجعة الحساباتوأش (د )
بأن لجنة مراجعة المجلس يتخذها الصندوق لتنويع مصادره التمويلية. وبهذا الصدد، فقد أعلم 

 الحسابات سوف تناقش كيفية تعزيز دورها وفعاليتها.

أحاط المجلس علما باستناد أهم خصائص إطار قروض الشركاء الميّسرة المقترح إلى النهج التي تتبعها  -9
المؤسسات المالية الدولية األخرى، بما في ذلك قاعدة االستعاضة، وتوفير حقوق تصويت على أساس 

في قروض الشركاء الميّسرة، ومنهجية احتساب معدل الخصم، والشروط المالية لقروض عنصر المنحة 
الشركاء الميّسرة بحد ذاتها. وأما الخصائص التي تميز إطار قروض الشركاء الميّسرة للصندوق تحديدًا فهي 

لواحد لتجنب مليون دوالر أمريكي للقرض ا 20وضع عتبة حد أدنى لقروض الشركاء الميّسرة بما ال يقل عن 
التجزئة المفرطة في عقود القروض، واحتساب المساهمة المعيارية لضمان تخفيف مخاطر االستعاضة 

 بالعملة المحلية، ابتغاء للتبسيط.

، واقترح أحد الممثلين بعض التحرير للوثيقة باللغة اإلنجليزية، مما تم اقتناصه في ورقة غرفة االجتماعات -11

EB 2017/S10/CRP ووافق المجلس على التعديالت المقترحة، وسوف تعرض الوثيقة المنقحة التي أدخلت .
 .EB 2017/S10/R.2/Rev.1في الوثيقة هذه التغييرات بعد الدورة  على

وأكد المجلس مجددا على الحاجة ألن يبقي الصندوق تركيزه على مهمته كصندوق إنمائي، تشكل  -11
 جز األساس فيه.المساهمات األساسية للدول األعضاء ح

 20وهو )قروض الشركاء الميّسرة  لقيمةوعّبر ممثل أخرى عن شواغله بشأن التبعات المحتملة للحد األدنى  -12
دول األعضاء في المليون دوالر أمريكي(، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عدم توازن أكبر في القوة بين 

نه الوصول إلى هذه العتبة. وبناًء عليه، فإ ن الناميةعلى العديد من البلدا الصندوق، ألنه سيكون من العسير
في وشاركوا أن تستفيد من هذه القروض لزيادة حقوقها التصويتية.  دخالً من غير المحتمل للبدان األقل 

وأوضحت إدارة الصندوق كيف يمكن لقروض الشركاء الميّسرة أن تولد  ظر هذه ممثلون عديدون.وجهة ن
حقوق تصويت. وحيث أنه، وعندما سيتم إنشاء حقوق مساهمة كمكافأة لعنصر المنحة في قروض الشركاء 

، وبناء عليه ستستمر البلدان من القائمة ج بتلقي ثلث إجمالي األصوات الثلثالميّسرة، سيتم تطبيق قاعدة 
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مليون دوالر  20أوضحت اإلدارة أيضا بأن عتبة الحد األدنى المتمثل في ما ك كأصوات عضوية. المنشأة
 أمريكي، قد وضعت أساسا العتبارات الكفاءة، ولكي تؤثر سلبا على هيكلية تسير الصندوق. 

على المدى الطويل، مع وجود إطار مالي إجمالي ستقرار الالستدامة وااوأكد المجلس على الحاجة لنهج  -13
دوات االقتراضية وكيف سيتم استخدامها بكفاءة وفعالية، عالوة على إدارة للمخاطر وقدرات األيتضمن جميع 

 داخلية.

استعراض مستقل خارجي. وفي هذا الصدد، أكد بعض األعضاء رحب المجلس بالمقترح الخاص بإجراء  -14
ذر ودقيق وإلشراك لجنة مراجعة الحسابات في تنفيذ إطار قروض الشركاء على الحاجة لمرحلة رصد ح

 الميّسرة. 

، بما يتناقض مع ما تقوم به 20إلى  80كذلك وفرت إدارة الصندوق أيضا إيضاحات حول احتساب قاعدة  -15
بوحدات المؤسسة الدولية للتنمية، فإن الصندوق يؤخذ بعين االعتبار المساهمات بالعمالت الوطنية فقط ال 

 حقوق السحب الخاصة.

التجديد الثاني عشر للموارد، سيستعرض هذا اإلطار على ضوء الدروس  وأكد الرئيس على أنه وخالل -16
 المستفادة. 

 على جدول األعمال( 4بنود أخرى )البند  -جيم
بالموعد الزمني المقرر في النظام  االلتزاموافق المجلس التنفيذي على مقترح القائل باإلعفاء لمرة واحدة عن  -17

الداخلي للمجلس التنفيذي للمصادقة على محاضر دورات المجلس. وبناء عليه، ستعرض مسودة محاضر 
تفويض تصويباتهم عليها نوفمبر/تشرين الثاني، ويتوقع من أعضاء المجلس اإلدالء ب 20الدورة الخاصة يوم 
في حال لم يتم االستالم أي طلب بإدخال تعديالت بحلول ديسمبر/كانون األول. و  4في موعد ال يتعدى 

أما  لجمهور العامة.، ستتاح وبعدئذذلك التاريخ، سيعتبر بأن مسودة المحاضر قد حظيت بموافقة المجلس، 
ستعرض مسودة المحاضر مع التعديالت المطلوبة على المجلس  عندئذإذا كان األمر على خالف ذلك، 

 .2017للموافقة عليها في دورة ديسمبر/كانون األول 

 اختتام الدورة -دال
شكر رئيس الصندوق أعضاء المجلس على مرونتهم في الموافقة على عقد هذه الدورة الخاصة للمجلس  -18

الميّسرة والموافقة عليه. كذلك فقد شكر أيضا أعضاء المكرسة تحديدا الستعراض إطار قروض الشركاء 
 الشركاء الراجعة خالل عملية وضع مسودة وثيقة إطار القروض المجلس على دعمهم ومساهماتهم وتغذيتهم

كما هي معروضة في الدورة، وأكد لهم بأن جميع التعليقات التي أدلوا بها سوف تؤخذ  ،الميّسرة ومراجعتها
 تنفيذ هذا اإلطار.بعين االعتبار عند 

، سيتم أيضا استعراض جميع سياق االستعراض الخارجي المقترح وفي ،كذلك أشار الرئيس أيضا إلى أنه -19
 القضايا ذات الصلة بالعملية المؤدية إلى االقتراض من األسواق، وذلك بغية توفير صورة شاملة متكاملة.

ضمان نجاح لالمزيد من الدعم إلدارة الصندوق  كيفية توفيروتساءل أحد ممثلي الدول األعضاء عن  -21
ى مناقشة الخيارات ، حث رئيس الصندوق األعضاء علالتساؤلذا التجديد الحادي عشر للموارد. واستجابة له
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غير رسمية بين قوائم الصندوق الثالثة، والرجوع إلى تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية  من خالل مشاورات
ستخدامه إلثبات ضرورة زيادة الدعم للمستفيدين من الصندوق، واستخدام المسودة وا 2017في العالم لعام 

دوق فترة التجديد الحادي عشر للموارد لنشر التزامات الصنلالحالية لاللتزامات المبرمة في إطار إدارة النتائج 
 جراءات المخطط لها للتطرق لقضايا الفقر الريفي.اإلو 

الذين عملوا بصورة مكثفة على هذه الوثيقة، عالوة على لجنة  نموظفيالكر رئيس الصندوق أيضا وش -21
 وبعدئذمراجعة الحسابات للدور الخاص الذي لعبته في توفير التوجيه والتغذية الراجعة في الوقت المحدد. 

الدورة. اختتامأعلن 
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 قائمة الوثائق المعروضة على الدورة الخاصة العاشرة للمجلس التنفيذي

 رقم الوثيقة
البند من 

 العنوان جدول األعمال

EB 2017/S10/R.1 2 جدول األعمال المؤقت 
EB 2017/S10/R.2 3 مقترح إلطار قروض الشركاء الميسرة 

EB 2017/S10/CRP 3  التغييرات المقترح إدخالها على إطار  –ورقة قاعة اجتماع
 رةقروض الشركاء الميسّ 
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 :الوثائق ونشر التقنية لألسئلة االتصال جهة

  William Skinner 

 الرئاسية الهيئات شؤون وحدة مدير
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 gb@ifad.org: اإللكتروني البريد
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 المؤقت األعمال جدول
 أو االستعراض  البنود المقدمة للموافقة -أوال

 افتتاح الدورة -1
 ]للموافقة[اعتماد جدول األعمال  -2
 ]للموافقة[ الميّسرة الشركاء قروض إطار -3
 أخرى مسائل   -4

 مذكرات إعالمية -ثانيا
 التنفيذي للمجلس العاشرة الخاصة الدورة ترتيبات 
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 األعمال التفصيليجدول 
 أو االستعراض  البنود المقدمة للموافقة -أوال  

 افتتاح الدورة  -1

، في القاعة 2017أكتوبر/تشرين األول  30ثنين للمجلس التنفيذي يوم اال العاشرة الخاصة الدورةستعقد  
ح الدورة في تمام الساعة توستفت .، روما Via Paolo di Dono 44 بمقر الصندوق، وعنوانه (S 120)البيضوية 

 بعد الظهر. 3:30

 ]اعتماد جدول األعمال ]للموافقة     -2

 .جدول األعمال المؤقتEB 2017/S10/R.1 ) ) تتضمن الوثيقة الحالية 

 ]إطار قروض الشركاء الميّسرة ]للموافقة -3
 الوثيقةكما هو وارد في  ،الميّسرةإطار قروض الشركاء  المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على  

EB 2017/S10/R.2.  6 بتاريخغير الرسمية التي عقدت  المشاوراتبعد وقد استعرضت هذه الوثيقة 
باعتباره الملحق األول في الوثيقة  لالستعراض درج هذا اإلطارأكذلك  .أكتوبر/تشرين األول

IFAD11/3/R.3 + Add.2، عشر  الحاديلهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  القادمةعلى الدورة  المعروضة
سيقدم و  ،وسوف تستعرض لجنة مراجعة الحسابات هذه الوثيقة في اجتماعها الخاص الثاني .لموارد الصندوق

 .اللجنة اترئيس اللجنة تقريرًا شفهيًا للمجلس التنفيذي عن نتائج مناقش

سواء من قبل هيئة المشاورات و/أو لجنة مراجعة الحسابات  إلدخال تغييراتتعليقات أو طلبات  أيوستدرج 
 .في ضميمة سيتم عرضها وتوزيعها أثناء الدورة

 مسائل أخرى   -4

مسائل إضافية لم تدرج في جدول األعمال المؤقت، مما  ةبموجب هذا البند، سينظر المجلس التنفيذي في أي  
 .قد يقترحه أعضاء المجلس و/أو اإلدارة

 مذكرات إعالمية -ثانيا 
 للمجلس التنفيذي  الخاصة العاشرةترتيبات الدورة   
 العاشرة الخاصة لدورةلتتضمن هذه المذكرة المعروضة على المجلس للعلم معلومات عن الترتيبات المتخذة  

 للمجلس التنفيذي.

 


