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 جدول األعمال

 للنظر فيهابنود  -أوال 

 افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2

 ]لالستعراض[ مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق - 3

 التقارير المؤسسية - 4

، 2020برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام  (أ)

واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته 

 [للموافقة] 2022-2021وخطته اإلشارية للفترة  2020لعام 

 السياسات واالستراتيجيات (ب)

 ]للموافقة[ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنميةاستراتيجية  (1)

 ،والتغذية ،والتمايز بين الجنسين ،)المناخ والبيئةتنفيذ النهج التحولية للقضايا المعّممة إطار  (2)

 [لالستعراض] والشباب(

يعانون من إعاقات في المناطق الريفية: دالئل وفرص جديدة األنشطة االقتصادية لألشخاص الذين  (ج)

 [لالستعراض] النخراط الصندوق

 إدارة المخاطر المؤسسية ]لالستعراض[ - 5

 ديث بشأن إدارة المخاطر المؤسسيةتح (أ)

 لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوقتقرير مرحلي عن  (ب)

 ]لالستعراض[ التقييم - 6

 بعد المائة السابعةتقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها  (أ)

 لوظيفة التقييم في الصندوق الخارجي استعراض األقرانبمتابعة  خطة العمل الخاصة (ب)

 لكينيا القطريةة امج القطري واالستراتيجينتقييم البر (ج)

 المسائل التشغيلية - 7

 ]للموافقة[ إطار للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة حول المسائل التشغيلية (ب)

 ]لالستعراض[ االستراتيجية القطريةبرامج الفرص  (ج)

 التالية: برامج الفرص االستراتيجية القطريةب الخاصةالمجلس التنفيذي مشاورة  نتائج تقرير عن

 أفريقيا الغربية والوسطى (1)

 جمهورية أفريقيا الوسطى (أ)

 الكونغو (ب)

 غانا (ج)



EB 2019/128/R.1/Rev.1 

3 

 ليبريا (د)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 ليسوتو (ب)

 الدورة:تقرير ينظر فيه المجلس أثناء 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 كينيا (أ)

 ]للموافقة[المشروعات/البرامج المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها  مقترحات (د)

 تقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخاصة بالمقترحات التالية:

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 أركانداببرنامج التنمية المتكاملة لموارد المياه في  :أفغانستان (أ)

  مشروع اإلنتاجية الزراعية في المرتفعات واألسواقإندونيسيا:  (ج)

 مشروع األعمال الزراعية وصمود أصحاب الحيازات الصغيرة سري النكا:  (ه)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 تحويل الزراعة من خالل التنويع وريادة األعمال: مالوي (أ)

 تنمية سالسل القيم الزراعية الغذائية الشمولية برنامجموزامبيق:  (ب)

 المشروع الوطني للبذور الزيتيةأوغندا:  (ج)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 ود الزراعة في صعيد مصرممشروع التحول المستدام ألغراض صمصر:  (ب)

 أفريقيا الغربية والوسطى (4)

 المرحلة الثانية  - مشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعيةالكاميرون:  (أ)

  التنمية الريفية الشمولية والصامدةدعم  نامجربجمهورية الكونغو الديمقراطية:  (ب)

صمود المنظمات ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب الحيازات  شروعمغامبيا:  (ج)

 الصغيرة

واألسواق المتكاملة والتغذية والصمود في  يالزراع تنويعالمشروع بيساو: -غينيا (د)

 وجه تغيّر المناخ

 ندوق: برنامج تنمية سالسل القيمةنيجيريا: مذكرة رئيس الص (ه)

 أمريكا الالتينية والكاريبي (5)

تمديد الموعد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل البرازيل: مذكرة رئيس الصندوق:  (أ)

في الجمهورية االتحادية البرازيلية من أجل  المقرر تقديمه إلى والية بيرنامبوكو

مشروع التنمية الريفية المستدامة في مناطق زونا داماتا وأجريستا في والية 

 .بيرنامبوكو

 تقارير ينظر فيها المجلس أثناء الدورة:

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)
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الريفية والتنمية المشروعات البوسنة والهرسك: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع  (أ)

 تمديد الحد األقصى للتوقيع على اتفاقية التمويل –الزراعية 

تمويل  - التحديث الزراعيوالتنويع أوزبكستان: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع  (ب)

 إضافي

 المسائل المالية - 8

 ]لالستعراض[ بعد المائة والخمسين الخامستقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  (أ)

 ]للموافقة[الموارد المتاحة لعقد االلتزامات  (ب)

االستعراض السنوي لإلطار المفاهيمي لإلبالغ المالي ومراجعة الحسابات في المشروعات التي  (ج)

 ]لالستعراض[ يمولها الصندوق

 ]للموافقة[ بيان سياسة االستثمار في الصندوق (د)

 ]للتأكيد[ 2020خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  (ه)

 ]للموافقة[الصندوق تعديل المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات  (و)

 ]للموافقة[سياسة مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب  (ز)

 ]للموافقة[ إطار االقتراض السيادي من كندا بموجب قرض (ح)

 ]للموافقة[سياسة كفاية رأس المال  (ط)

 فقة[]للمواإصالح إطار القدرة على تحمل الديون  (ي)

 ]للموافقة[تصنيف ائتماني للصندوق  للحصول علىمقترح  (ك)

 ]لالستعراض[ نهج إلطار إدارة األصول والخصوم (ل)

 ]لالستعراض[ : القواعد والمبادئ التوجيهيةنهج لسياسة السيولة في الصندوق (م)

 مسائل التسيير - 9

 ]للموافقة[ 2021التواريخ المقترحة لدورات المجلس التنفيذي في عام  (أ)

 ]للموافقة[ الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقهيئة المشاورات  إنشاء (ب)

 ]للموافقة[تشكيل لجنة مخصصات رئيس الصندوق  (ج)

 ]لالستعراض[ مقترح لنظام تصويت آلي (د)

  التقارير المرحلية - 10

تحديث بشأن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش الجنسي  (أ)

 ]لالستعراض[ واالعتداء الجنسيين والتصدي لهاواالستغالل 

 التالي: بالتقريرالخاصة المجلس التنفيذي مشاورة  نتائج تقرير عن (ب)

 [لعلمل] التي تتخذ من روما مقرا لهاتقرير مرحلي بشأن التعاون بين الوكاالت 

 مسائل أخرى - 11

 ]للموافقة[ تجديد اتفاقية استضافة أمانة االئتالف الدولي المعني باألراضي (أ)
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 [للعلم] واألربعين لمجلس محافظي الصندوق الرابعةمكان انعقاد الدورة  (ب)

 [للعلم]حضور مراقبين صامتين لوقائع دورات المجلس التنفيذي  (ج)
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 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 

سيتم نشر الوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك المعلومات الموفرة بموجب نهج الموائمة مع الغرض، 

 ي.التال الرابطعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق على 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/128
https://webapps.ifad.org/members/eb/128

