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 2020مايو/أيار  4 في المنتهينتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة 

 (V.B.C.1 EB/2020/129) مقترح لقبول أموال تكميلية من صندوق التكيف

( من صوتا 5 546.927 في المائة من المجموع البالغ 80.3صوتا )حوالي  4 442.280 تشكلتم استالم ردود 

. وبالتالي، استوفي شرط األقصى المحدداألعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول الموعد 

 .23 المادة

 .19على األغلبية المطلوبة بموجب المادة  حصلبالتالي وقد أيدت جميع األصوات المدلى بها المقترح، و

 :فإن المجلس التنفيذي، V.B.C.1 EB/2020/129وكما تنص عليه التوصية الواردة في الوثيقة 

-أموال تكميلية من صندوق التكيف لتمويل مشروع الحفاظ على المواهب ألغراض التحول الريفي لب  ق   (1)

المعروضة  االتفاقيةض رئيس الصندوق، أو من يفوضه الرئيس بالتوقيع على وف، ومولدوفاالتأقلم في 

 في الذيل المرفق بهذه الوثيقة مع صندوق التكيف.

رئيس الصندوق بقبول أموال تكميلية من صندوق التكيف دون وضع أي حد على المبلغ المتلقى،  ضفو   (2)

والمفاوضة على، وإبرام اتفاقيات مخصوصة بمشروعات معينة إما في ذخيرة المشروعات، أو 

 المشروعات الجارية في الصندوق لتمويلها بمنح تستند إلى الموارد التي وفرها صندوق التكيف.

 2020مايو/أيار  8المنتهي في تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة نتائج 

 المسائل التشغيلية

 مقترحات المشروعات/البرامج والمنح المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها 

 اإلنعاش الريفي في محافظة يونان مشروع عروض إعادة -الصين  (أ)

(Rev.1/2020/129/R.16 EB) 

من ( صوتا 5 546.927 البالغمجموع الفي المائة من  91.2صوتا )حوالي  5 046.216 ردود تشكلتم استالم 

األعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. وبالتالي، استوفي شرط 

 .23 المادة

في ضوء سياساتها إن الواليات المتحدة، : "كما يلي تفسير التصويت وكان، المقترحصوتا ضد  438.815 وكان هناك

التي ال تتصدى حكوماتها لالتجار باألشخاص وال تفي بمتطلبات  في البلدان مشروعات اإلنمائيةبعض الالمتعلقة ب

عروض إعادة اإلنعاش الريفي نضم إلى قرار المجلس الذي سيدعم مشروع تأخرى، تعارض المشروع وبالتالي ال 

 ".في محافظة يونان

 .19األغلبية المطلوبة بموجب المادة  مما يستوفي، المقترحلصالح  اصوت 4 609.400 وكان هناك

 وبالتالي، صادق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي:

"قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا بشروط عادية إلى جمهورية الصين الشعبية تعادل قيمته أربعة وسبعين 

خضع ألية شروط وأحكام يدوالر أمريكي( على أن  000 800 74) مليونا وثمانمائة ألف دوالر أمريكي

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

https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-V-B-C-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-V-B-C-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-16-Rev-1.pdf
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 المرحلة الثانية -السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار -باكستان  (ج)

(2020/129/R.18 EB) 

من صوتا(  5 546.927 في المائة من المجموع البالغ 91.2صوتا )حوالي  5 046.216 تشكلردود تم استالم 

األعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. وبالتالي، استوفي شرط 

 .23 المادة

 .19وقد أيدت جميع األصوات المدلى بها المقترح، وبالتالي حصل على األغلبية المطلوبة بموجب المادة 

 :ينالتالي ينالمجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار صادقوبالتالي، 

قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا بشروط مختلطة إلى جمهورية باكستان اإلسالمية تعادل قيمته ستين مليونا "

دوالر أمريكي(. على أن يخضع ألية شروط  000 155 60ومائة وخمسة وخمسين ألف دوالر أمريكي )

 ".ون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةوأحكام أخرى تك

دوالر أمريكي(.  000 000 3"قرر أيضاً: أن يقدم الصندوق منحة تعادل قيمتها ثالثة ماليين دوالر أمريكي )

في هذه  على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة

 ".الوثيقة

 المسائل المالية

  2019ديسمبر/كانون األول  31حتى القوائم المالية الموحدة للصندوق  (ب)

(EB 2020/129/R.22) 

من صوتا(  5 546.927 في المائة من المجموع البالغ 91.2صوتا )حوالي  5 046.216 ردود تشكلتم استالم 

األعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. وبالتالي، استوفي شرط 

 .23 المادة

 عن التصويت. وأيدت جميع األصوات األخرى المدلى بهاصوتا  291.494وامتنع عضو واحد، يمثل 

 .19المادة  وبالتالي حصل على األغلبية المطلوبة بموجبالمقترح،  (4 754. 721)

 المجلس التنفيذي على القرار التالي: صادقوبالتالي، 

من الالئحة الثانية عشرة من اللوائح المالية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نظر المجلس  6"وفقا للمادة 

وفي تقرير المراجع  2019ديسمبر/كانون األول  31التنفيذي في القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ الخارجي بشأنها، بما في ذلك شهادة المراجع الخارجي المستقل على 

 2021المالي، ووافق على تقديم هذه الوثائق إلى الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين في فبراير/شباط 

 إلقرارها." 

"ووفقا لالئحة الثالثة عشرة من اللوائح المالية للصندوق وفي ضوء الوضع المالي والنتائج المالية في نهاية 

 ".، ال يوصى بإجراء أي تحويل إلى االحتياطي العام2019عام 

 2020احتياجات السحب الحادي واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام  (و)

(2020/129/R.25 EB) 

من صوتا(  5 546.927 في المائة من المجموع البالغ 91.2صوتا )حوالي  5 046.216 ردود تشكلتم استالم 

األعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. وبالتالي، استوفي شرط 

 .23 المادة

https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-18.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-22-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-25.pdf
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 .19المادة ، وبالتالي حصل على األغلبية المطلوبة بموجب المقترحوقد أيدت جميع األصوات المدلى بها 

 اعتمد المجلس التنفيذي القرار التالي:وبالتالي، 

من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  4)ج( من المادة 5"يصادق المجلس التنفيذي، وفقاً للبند 

للموارد والالئحة الخامسة من اللوائح المالية للصندوق على السحب الثاني من مساهمات التجديد الحادي عشر 

، أو حسبما تنص عليه وثائق المساهمات المبرمة مع الدول األعضاء اإلفرادية، لتغطية 2020في أبريل/نيسان 

. وتُغطَّى أية مبالغ أخرى مطلوبة الحتياجات الصرف في عام 2020الصروفات على القروض والمنح لعام 

سائلة للصندوق. ويفوض المجلس التنفيذي ، والتي ال يشملها السحب من هذه المساهمات، من األصول ال2020

 رئيس الصندوق بالعمل وفقا لهذا القرار."

 مسائل التسيير 

 حضور المراقبين لدورات المجلس التنفيذي أثناء النظر في مقترحات المشروعات والبرامج والمنح (أ)

(EB 2020/129/R.27) 

من صوتا(  5 546.927 في المائة من المجموع البالغ 91.2صوتا )حوالي  046.216 5ردود تشكل تم استالم 

الموعد األقصى المحدد. وبالتالي، استوفي األعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول 

 .23 المادة شرط

 .19وقد أيدت جميع األصوات المدلى بها المقترح، وبالتالي حصل على األغلبية المطلوبة بموجب المادة 

صادق المجلس التنفيذي على أنه وعندما يتم النظر في مقترح مشروع أو برنامج أو منحة لدولة عضو غير وبالتالي، 

ة العضو لمتابعة وقائع البند كمراقب صامت في المجلس لفي المجلس التنفيذي، تتم دعوة ممثل واحد من هذه الدو ممثلة

 .EB 2020/129/R.27في الوثيقة  11إلى  9التنفيذي بما يتفق مع التوصيات الواردة في الفقرات من 

 (EB 2020/129/R.28) 2023-2021ت القطرية للمجلس التنفيذي للفترة االزيار (ب)

من صوتا(  5 546.927 في المائة من المجموع البالغ 91.2صوتا )حوالي  5 046.216 ردود تشكلتم استالم 

األعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. وبالتالي، استوفي شرط 

 .23 المادة

 .19حصل على األغلبية المطلوبة بموجب المادة  وقد أيدت جميع األصوات المدلى بها المقترح، وبالتالي

 للسنوات الثالث المقبلة.صادق المجلس التنفيذي على الخطة المتجددة وبالتالي، 

. 2021ولم يتم تلقي األصوات الكافية للموافقة على أحد التواريخ المقترحة للزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام 

 وسترجع اإلدارة إلى المجلس التنفيذي في الوقت المناسب بمقترح في هذا الصدد.

 مسائل أخرى

   World Food Law Instituteوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية  بينمذكرة تفاهم  )ج(

(EB 2020/129/R.33) 

من ( صوتا 5 546.927 في المائة من المجموع البالغ 91.2صوتا )حوالي  5 046.216 ردود تشكلتم استالم 

األعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. وبالتالي، استوفي شرط 

 .23 المادة

 .19وقد أيدت جميع األصوات المدلى بها المقترح، وبالتالي حصل على األغلبية المطلوبة بموجب المادة 

https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-27.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-28.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-33.pdf


 EB 2020/130/INF.2 المرفق

6 

تخويل رئيس الصندوق على ، من اتفاقية إنشاء الصندوق، 2، البند 8وفقا للمادة المجلس التنفيذي،  وبالتالي، صادق

وإبرامها، من أجل إقامة إطار تعاون بما  World Food Law Instituteمعهد  بالتفاوض بشأن مذكرة تفاهم بين

هم الموقعة على . وسوف تعرض مذكرة التفاEB 2020/129/R.33يتفق أساسا مع األحكام الواردة في ملحق الوثيقة 

 المجلس التنفيذي في دورة الحقة من دوراته.
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 2020مايو/أيار  18 في الذي انتهىنتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة 

تفويض بالسلطات محدد زمنياً من أجل الموافقة على االنحراف عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة 

 (EB 2020/129/V.B.C.2/Rev.1) الستهالل المشروعات المشروعات ومقترح أداتي التنفيذ األسرع

من صوتا(  5 546.927 في المائة من المجموع البالغ 82.6)حوالي  صوتا 4 570.159 كلردود تشتم استالم 

األعضاء أو األعضاء المناوبين في المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. وبالتالي، استوفي شرط 

 .19وقد أيدت جميع األصوات المدلى بها المقترح، وبالتالي حصل على األغلبية المطلوبة بموجب المادة  .23 المادة

ض، EB 2020/129/V.B.C.2/Rev.1كما تنص عليه التوصية الواردة في الوثيقة و رئيس المجلس التنفيذي ل فو 

الصندوق سلطة الموافقة على االنحراف عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات ومقترح أداتي التنفيذ 

 األسرع الستهالل المشروعات على النحو التالي: 

مبالغ من الُملغيات بما يتجاوز سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات: )أ( إعادة تخصيص ال (1)

وإعادة االلتزامات المبالغ من المشروعات التي يتبقى فيها أقل  شهراً متتالياً من تاريخ اإللغاء 12فترة 

من سنة واحدة قبل موعد اإلنجاز؛ )ب( اإللغاء اإللزامي لمخصصات أي مشروع إذا لم يبدأ سريان 

المجلس التنفيذي، أو إذا لم يبدأ صرف التمويل خالل شهراً من موافقة  18اتفاقية التمويل خالل 

 شهراً من تاريخ بدء سريان اتفاقية التمويل. 18

مقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات: اإلعفاء من القاعدة التي تستدعي الموافقة على  (2)

 لتنفيذي على المشروع.مرفق التنفيذ األسرع لالستهالل قبل ستة أشهر على األقل من موافقة المجلس ا

 دون تغيير. EB 2018/125/R.38و EB 2018/125/R.37/Rev.1وتظل األحكام المتبقية الواردة في الوثيقتين 

للمجلس التنفيذي  بعد المائة وستظل تفويضات السلطة المذكورة أعاله سارية حتى الدورة الحادية والثالثين

 (، وتخضع للتجديد وفقا لتقدير المجلس التنفيذي.2020)ديسمبر/كانون األول 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-V-B-C-2-Rev-1.pdf
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 المصادقة من خالل التصويت بالمراسلة على المقترح الخاص بقبول أموال تكميلية من صندوق التكيف

 

 السادة ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي،

، صادق مجلس إدارة صندوق التكيف على توفير تمويل بما يعادل 2019أكتوبر/تشرين األول  10بتاريخ 

مشروع الحفاظ على المواهب في المناطق الريفية ألغراض دوالر أمريكي لتغطية مكون التكيف في  095 008 6

التحول الريفي في جمهورية مولدوفا. وتبقى السلطة في يد المجلس التنفيذي للمصادقة على قبول واستخدام األموال 

دوالر أمريكي، أي األموال التي يُديرها الصندوق من المنظمات العامة مثل  ماليين 5التكميلية بالمبالغ التي تتجاوز

 .صندوق التكيف، ألغراض تمويل أنشطة ذات صلة بمهمة الصندوق

وبهدف استكمال اتفاقية التمويل بين صندوق التكيف والصندوق وإبرامها، وهي االتفاقية التي استلمها 

طرق للمصادقات المستقبلية بصورة سريعة، فإن المجلس التنفيذي مدعو مارس/آذار، وبغية الت 4الصندوق بتاريخ 

 23وفقاً للمادة للنظر في المقترحين الواردين في الوثيقة المرفقة والمصادقة عليهما من خالل التصويت بالمراسلة، 

 وفيما يلي نص التوصيتين:، لي للمجلس التنفيذيالنظام الداخمن 

 في المناطق الريفية قبول أموال تكميلية من صندوق التكيف لتمويل برنامج الحفاظ على المواهب 

ألغراض التحول الريفي في جمهورية مولدوفا، وتفويض رئيس الصندوق، أو من يفوضه الرئيس 

 بالتوقيع على االتفاقية مع صندوق التكيف،

  تفويض رئيس الصندوق بقبول أموال تكميلية من صندوق التكيف دون وضع أي حد على المبلغ

المتلقى، والمفاوضة على، وإبرام اتفاقيات مخصوصة بمشروعات معينة إما في ذخيرة 

المشروعات، أو المشروعات الجارية في الصندوق لتمويلها بمنح تستند إلى الموارد التي وفرها 

 صندوق التكيف.

أعضاء المجلس التنفيذي مدعوون لإلدالء بأصوات الدول التي يمثلونها لصالح كل مقترح من هذين و

المقترحين أو ضدها، أو االمتناع عن التصويت عليها. وينبغي إرسال رد مكتوب يحد د التصويت سواء كان )"نعم"، 

 )بتوقيت روما(. 2020أيار مايو/ 4أو "ال"، أو "امتناع"(، في موعد أقصاه منتصف ليل يوم اإلثنين، 

 

 السادة ممثلو الدول األعضاء

 في المجلس التنفيذي 

 في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 ومتلقو النسخ المعنيون للعلم

 

https://www.ifad.org/ar/document-detail/asset/39501162
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 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، نود  تذكير السادة الممثلين بما يلي: 23وبموجب المادة 

يجوز لألعضاء واألعضاء المناوبين اإلدالء بأصواتهم "بنعم" أو "ال" أو "ممتنع" بتقديم رد كتابي  (أ)

و/أو عبر إرسال رسالة إلكترونية 3212 5459 06 39+) )على الرقم التالي: عن طريق الفاكس 

 ؛)gb@ifad.org(على العنوان 

وال يعني عدم وصول رد كتابي بحلول الموعد المحدد االمتناع عن التصويت، وإنما يعني عدم  (ب)

 مشاركة العضو في إجراءات التصويت؛

  .و المناوبوعند عدم وصول رد من أحد األعضاء، يؤخذ بصوت العض (ج)

 وسيتم إعالم المجلس التنفيذي بنتائج هذا التصويت بالمراسلة في الوقت المالئم.

 التقدير واالحترام. وتفضلوا بقبول أسمى آيات

 

 

 لويس خيمينيس ميكينيس

 سكرتير الصندوق

 

mailto:gb@ifad.org
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 2020أبريل/نيسان  23

 

 البنود التي كان من المقرر أصال عرضها علىالمصادقة من خالل التصويت بالمراسلة على 

 دورته التاسعة والعشرين بعد المائة للنظر فيهاالمجلس التنفيذي في 

 التنفيذي،السادة ممثلو الدول األعضاء في المجلس 

، صادق المجلس التنفيذي من خالل التصويت بالمراسلة 19-استجابة لألوضاع الناشئة ذات الصلة بوباء كوفيد

على أن تعقد دورته التاسعة والعشرين بعد المائة افتراضيا. كذلك فقد وافق أيضا على أنه، وبعد هذه المصادقة، ستقوم 

الثالث بنشر جدول أعمال منقح لهذه الدورة. وقد تم شطب عدد من البنود  األمانة العامة بالتشاور مع منسقي القوائم

التي كان من المقرر أصال عرضها على المجلس التنفيذي خالل دورته التاسعة والعشرين بعد المائة للنظر فيها من 

 سلة.جدول األعمال الرسمي، وبالتالي، فإنها ستعرض عليكم للمصادقة عليها من خالل التصويت بالمرا

ولضمان استمرار األعمال، فإن المجلس التنفيذي مدعو للنظر في البنود الموجودة في المرفق، والمصادقة 

 .الداخلي للمجلس التنفيذيالنظام من  23بما يتفق مع المادة  على التوصيات ذات الصلة، من خالل التصويت بالمراسلة

وأعضاء المجلس التنفيذي مدعوون لإلدالء بأصوات الدول التي يمثلونها لصالح كل مقترح من هذه المقترحات 

أو ضدها، أو االمتناع عن التصويت عليها. وينبغي إرسال رد  مكتوب يحد د التصويت سواء كان )"نعم"، أو "ال"، 

 )بتوقيت روما(. 2020مايو/أيار  8ف ليل يوم الجمعة، أو "امتناع"(، في موعد أقصاه منتص

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، نود  تذكير السادة الممثلين بما يلي: 23وبموجب المادة 

يجوز لألعضاء واألعضاء المناوبين اإلدالء بأصواتهم "بنعم" أو "ال" أو "ممتنع" بتقديم رد كتابي  (أ)

و/أو عبر إرسال رسالة إلكترونية 3212 5459 06 39+) )على الرقم التالي: عن طريق الفاكس 

 ؛)gb@ifad.org(على العنوان 

وال يعني عدم وصول رد كتابي بحلول الموعد المحدد االمتناع عن التصويت، وإنما يعني عدم مشاركة  (ب)

 العضو في إجراءات التصويت،

  .وصول رد من أحد األعضاء، يؤخذ بصوت العضو المناوبوعند عدم  (ج)

 وسيتم إعالم المجلس التنفيذي بنتائج هذا التصويت بالمراسلة في الوقت المالئم.

 التقدير. بقبول أسمى آيات وتفضلوا

 لويس خيمينيس ميكينيس

 سكرتير الصندوق

https://www.ifad.org/ar/document-detail/asset/39501162
mailto:gb@ifad.org
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 البنود المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها من خالل التصويت بالمراسلة

 

 المسائل التشغيلية

 ] للموافقة]فيها مقترحات المشروعات/البرامج والمنح المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر 

 مشروع عروض إعادة اإلنعاش الريفي في محافظة يونان  -الصين  (أ)

والمصادقة على  Rev.1/EB 2020/129/R.16المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في الوثيقة 

 التمويل المقترح بموجب القرار التالي:

"قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا بشروط عادية إلى جمهورية الصين الشعبية تعادل قيمته أربعة 

دوالر أمريكي( على أن تخضع ألية  000 800 74) وسبعين مليونا وثمانمائة ألف دوالر أمريكي

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

 المرحلة الثانية -السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار -باكستان  (ج)

والمصادقة على التمويل  /R.18EB 2020/129المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في الوثيقة 

 المقترح بموجب القرار التالي:

قـرر: أن يقدم الصندوق قرضا بشروط مختلطة إلى جمهورية باكستان اإلسالمية تعادل قيمته ستين "

دوالر أمريكي(. على أن يخضع  000 155 60ألف دوالر أمريكي ) ومائة وخمسة وخمسينمليونا 

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

دوالر  000 000 3"قرر أيضاً: أن يقدم الصندوق منحة تعادل قيمتها ثالثة ماليين دوالر أمريكي )

ابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام أمريكي(. على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مط

 ".الواردة في هذه الوثيقة

 المسائل المالية

 ]للموافقة] 2019ديسمبر/كانون األول  31حتى القوائم المالية الموحدة للصندوق  (ب)

لمجلس التنفيذي مدعو للمصادقة على اوضميمتها،  EB 2020/129/R.22بعد النظر في الوثيقة 

 القرار التالي:

من الالئحة الثانية عشرة من اللوائح المالية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نظر  6"وفقا للمادة 

وفي تقرير  2019ديسمبر/كانون األول  31المجلس التنفيذي في القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

فعالية الضوابط الداخلية المراجع الخارجي بشأنها، بما في ذلك شهادة المراجع الخارجي المستقل على 

على اإلبالغ المالي، ووافق على تقديم هذه الوثائق إلى الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين 

 إلقرارها."  2021في فبراير/شباط 

الثالثة عشرة من اللوائح المالية للصندوق وفي ضوء الوضع المالي والنتائج المالية في "ووفقا لالئحة 

 ".، ال يوصى بإجراء أي تحويل إلى االحتياطي العام2019نهاية عام 

 ] للموافقة] 2020احتياجات السحب الحادي واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام  (و)

واحتياجات السحب الحادي  EB 2020/129/R.25إلى النظر في الوثيقة  لمجلس التنفيذي مدعوا

 واعتماد القرار التالي: 2020واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام 

https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-16-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-18.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-22-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-25.pdf
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ً للبند  ية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية من اتفاق 4)ج( من المادة 5"يصادق المجلس التنفيذي، وفقا

الزراعية، والالئحة الخامسة من اللوائح المالية للصندوق على السحب الثاني من مساهمات التجديد 

، أو حسبما تنص عليه وثائق المساهمات المبرمة مع 2020الحادي عشر للموارد في أبريل/نيسان 

. وتُغطَّى أية مبالغ 2020وض والمنح لعام الدول األعضاء اإلفرادية، لتغطية الصروفات على القر

، والتي ال يشملها السحب من هذه المساهمات، من 2020أخرى مطلوبة الحتياجات الصرف في عام 

 األصول السائلة للصندوق. ويفوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بالعمل وفقا لهذا القرار."

 ] للموافقة] التسييرمسائل 

  مقترحات المشروعات والبرامج والمنححضور المراقبين لدورات المجلس التنفيذي أثناء النظر في  (أ)

والمصادقة على أنه وعندما يتم  EB 2020/129/R.27المجلس التنفيذي مدعو للنظر في الوثيقة 

النظر في مقترح مشروح أو برنامج أو منحة لدولة عضو غير ممثلة في المجلس التنفيذي، تتم دعوة 

العضو لمتابعة وقائع البند كمراقب صامت في المجلس التنفيذي بما يتفق  ةلالدوممثل واحد من هذه 

 .R.27وثيقة في ال 11إلى  9مع التوصيات الواردة في الفقرات من 

 2021مواعيد الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق لعام  (ب)

والمصادقة على مشروع الخطة  EB 2020/129/R.28المجلس التنفيذي مدعو للنظر في الوثيقة 

التواريخ الثالثة المقترحة التالية للزيارة القطرية للمجلس  أحدات الثالث المقبلة وكذلك المتجددة للسنو

 :2021التنفيذي لعام 

 2021مايو/أيار  17-21 (1)

 2021أكتوبر/تشرين األول  25-29 (2)

 2021نوفمبر/تشرين الثاني  1-5 (3)

الختيار أحد التواريخ  وفيما يتعلق بهذا البند، فإن ممثلي الدول األعضاء مدعوون لإلدالء بأصواتهم

 الواردة أعاله.

 مسائل أخرى

 ] للموافقة] العالميمذكرة تفاهم مع معهد قانون الغذاء  )ج(

، من اتفاقية 2، البند 8للمادة وفقا  EB 2020/129/R.33المجلس التنفيذي مدعو للنظر في الوثيقة 

إنشاء الصندوق، يُطلب إلى المجلس التنفيذي تخويل رئيس الصندوق بالتفاوض بشأن مذكرة تفاهم 

معهد قانون الغذاء العالمي والصندوق وإبرامها، من أجل إقامة إطار تعاون بما يتفق أساسا مع  بين

وسوف تعرض مذكرة التفاهم الموقعة  .EB 2020/129/R.33األحكام الواردة في ملحق الوثيقة 

 .على المجلس التنفيذي في دورة الحقة من دوراته

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-27.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-28.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-33.pdf
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 2020أبريل/نيسان  29

 

المصادقة من خالل التصويت بالمراسلة على مقترح لتفويض رئيس الصندوق بسلطات محددة زمنياً من أجل 

الموافقة على االنحراف عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات ومقترح أداتي التنفيذ األسرع 

 الستهالل المشروعات

 

 المجلس التنفيذي،السادة ممثلو الدول األعضاء في 

لتكييف عملياته على  ،19-يبذل الصندوق قصارى جهده لالستجابة للتحديات الجديدة التي يفرضها كوفيد

النحو المالئم. وفي هذا الصدد، وللتخفيف من مخاطر عدم االمتثال للجداول الزمنية المحددة في سياسة الصندوق بشأن 

أداتي التنفيذ األسرع الستهالل  (، ومقترحR.37/Rev.1 EB/2018/125المشروعات )الوثيقة إعادة هيكلة 

، والتي صادق عليها المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول (R.38 EB/2018/125المشروعات )الوثيقة 

، من المقترح تفويض رئيس الصندوق بسلطة الموافقة على بعض حاالت االنحراف عن السياستين المذكورتين 2018

معات الريفية في البلدان أعاله. وبغية اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من أثر األزمة على المزارعين الريفيين والمجت

 التي يعمل فيها الصندوق، يُعرض هذا المقترح على المجلس التنفيذي للموافقة عليه من خالل التصويت بالمراسلة.

والمصادقة، من خالل التصويت  EB 2020/129/V.B.C.2والمجلس التنفيذي مدعو للنظر في الوثيقة 

، على تفويض رئيس الصندوق بسلطة الموافقة على النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  23وفقاً للمادة بالمراسلة، 

حاالت االنحراف عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات ومقترح أداتي التنفيذ السريع الستهالل 

 الرابعةالمشروعات. وسيسري مفعول هذا التفويض فور موافقة المجلس التنفيذي عليه، وسيبقى سارياً حتى الدورة 

منح تمديد  حينها ، وقد يقرر المجلس التنفيذي2021المائة للمجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول والثالثين بعد 

 الثانية. وسيحال تقرير عن استخدام تفويض السلطة إلى المجلس التنفيذي في دورته بالسلطات إضافي للتفويض

 .19-حول تدابير االستجابة لكوفيدوالثالثين بعد المائة، كما سيرد في اإلبالغ المنتظم للمجلس التنفيذي 

وأعضاء المجلس التنفيذي مدعوون لإلدالء بأصوات الدول التي يمثلونها لصالح كل مقترح من هذه 

المقترحات أو ضدها، أو االمتناع عن التصويت عليها. وينبغي إرسال رد  مكتوب يحد د التصويت سواء كان )"نعم"، 

 )بتوقيت روما(. 2020مايو/أيار  13 اه منتصف ليل يوم األربعاء،أو "ال"، أو "امتناع"(، في موعد أقص

 

 السادة ممثلو الدول األعضاء

 في المجلس التنفيذي 

 لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 ومتلقو النسخ المعنيون للعلم

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/125/docs/arabic/EB-2018-125-R-37-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/125/docs/arabic/EB-2018-125-R-38.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-V-B-C-2.pdf
https://www.ifad.org/ar/document-detail/asset/39501162
https://www.ifad.org/ar/document-detail/asset/39501162
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 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، نود  تذكير السادة الممثلين بما يلي: 23وبموجب المادة 

يجوز لألعضاء واألعضاء المناوبين اإلدالء بأصواتهم "بنعم" أو "ال" أو "ممتنع" بتقديم رد كتابي  (أ)

و/أو عبر إرسال رسالة إلكترونية 3212 5459 06 39+) )على الرقم التالي: عن طريق الفاكس 

 ؛)gb@ifad.org(على عنوان البريد اإللكتروني 

وال يعني عدم وصول رد كتابي بحلول الموعد المحدد االمتناع عن التصويت، وإنما يعني عدم  (ب)

 مشاركة العضو في إجراءات التصويت،

  .رد من أحد األعضاء، يؤخذ بصوت العضو المناوب وعند عدم وصول (ج)

 

 وسيتم إعالم المجلس التنفيذي بنتائج التصويت بالمراسلة هذا في الوقت المالئم.

 التقدير. وتفضلوا بقبول أسمى آيات

 

 لويس خيمينيس ميكينيس

 سكرتير الصندوق

 

mailto:gb@ifad.org
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 2020مايو/أيار  11

 دعوة للتصويت بالمراسلة

 السادة ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي،

ً على اتصالنا بتاريخ  ً ، يرجى اإلحاطة 2020أبريل/نيسان  29تعقيبا عّدلت الوثيقة بأن إدارة الصندوق قد علما

2020/129/V.B.C.2 EB  ويمكن تتبع التغييرات المدخلة بصورة واضحة على هذه الوثيقة. وتشير هذه التغييرات

، عوضاً عن 2020سلطات والتي تم تقليصها بسنة واحدة، بحيث ستنتهي بنهاية عام إلى الفترة المقترحة للتفويض بال

. ومن شأن ذلك أن يسمح للمجلس التنفيذي باستعراض نتائج التفويض بالسلطات المحدد زمنياً من 2021نهاية عام 

التنفيذ األسرع  أجل الموافقة على االنحراف عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات ومقترح أداتي

 وتقييم مزايا تمديد التفويض بالسلطات لفترة أطول. 2020الستهالل المشروعات في ديسمبر/كانون األول 

وعلى ضوء التعديل المذكور أعاله، فقد تم تمديد الموعد األقصى للتصويت بالمراسلة على هذه الوثيقة )المنق حة اآلن، 

)منتصف الليل،  2020مايو/أيار  18اإلثنين، ( حتى يوم EB 2020/129/V.B.C.2/Rev.1بحيث غدت الوثيقة 

وينبغي إرسال رد  مكتوب يحد د التصويت سواء كان )"نعم"، أو "ال"، أو "امتناع"( على الفاكس بتوقيت روما(. 

 .(gb@ifad.org( و/أو على البريد اإللكتروني )+39 06 5459 3212)

ويرجى من السادة أعضاء المجلس الذين قاموا بالفعل باإلدالء بأصواتهم على المقترح األساسي، أن يتكرموا باإلدالء 

 بأصواتهم مرة أخرى على الوثيقة المنق حة.

 التمنيات،مع أطيب 

 مكتب سكرتير الصندوق

https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-V-B-C-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-V-B-C-2-Rev-1.pdf
mailto:gb@ifad.org

