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دورة  – بعد المائة للمجلس التنفيذي نيالثالثجدول األعمال المؤقت للدورة 

 افتراضية

 المجلس التنفيذيمعلومات للسادة ممثلي الدول األعضاء في 

بعد  نوالثالث، ستعقد الدورة 19-كوفيد لجائحةمع اإلجراءات االحترازية التي يتم اتخاذها استجابة  يتماشىبما  -1

، 2020 أيلول/سبتمبر 11 الجمعةحتى  سبتمبر/أيلول 8 الثالثاءوستعقد من  .المائة للمجلس التنفيذي افتراضيا

 .كل يوم من مساء   5:00وحتى الساعة  ظهرا   1:00من الساعة 

 في المجموعات التالية:باأللوان بنود جدول األعمال  يجري عرضتبسيط االجتماع،  من أجلو -2

 للنظر فيها أثناء الدورة؛ بنود  - أوال  

 ؛ اإلنترنتبنود للتعليق عليها على  - ثانيا  

 عليها من خالل التصويت بالمراسلة؛ للموافقةبنود  - ثالثا  

 .للعلممنشورة على اإلنترنت بنود  - رابعا  

على السادة ممثلي الدول األعضاء، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات  وتيسيرا   -3

 التالية لإلشارة إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه:

 [للتأكيد]؛ [للعلم]؛ [لالستعراض]؛ [للموافقة]

 وثائق للعلم

دورة فقط في حال ارتأت إدارة الناقش خالل التالي، وست   الرابطيمكن استعراض الوثائق المعروضة للعلم على  -4

إرسال مثل هذا الطلب كتابة  إلى  ينبغيو .طلب أحد أعضاء المجلس بناء علىالصندوق ضرورة ذلك، أو 

 .حد أقصىكمكتب سكرتير الصندوق، قبل أسبوع من انعقاد الدورة 

 برنامج عمل الدورة

وسيتم عرض برنامج عمل  .ال تعكس أرقام بنود جدول األعمال بالضرورة الترتيب الذي ستناقش فيه الوثائق -5

التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق قبل  الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت وعلى المنصة

 .انعقادها، متضمنا  توقيت وترتيب المناقشات

 .على البنود التي ستناقش أثناءها ويقتصر برنامج عمل الدورة فقط -6

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/130
https://webapps.ifad.org/members/eb/130
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 المؤقت جدول األعمال

 1تأكيدها و/أو لستعراضهاو/أو للموافقة عليها،  بنود - أولا 

  افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ اعتماد جدول األعمال - 2

 المناقشة الستراتيجية مع رئيس الصندوق ]لالستعراض[ - 3

 التقارير المؤسسية - 4

 السياسات واالستراتيجيات

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين  (1)

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم 2021اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام 

-2022وخطته اإلشارية للفترة  2021المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 [لالستعراض] 2023

نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع أعمال التحرش الجنسي تحديث عن  (2)

 ]لالستعراض[ يين والتصدي لهاواالستغالل واالعتداء الجنس

 ]لالستعراض[ انخراط الصندوق مع الشباب (3)

 لتقييما - 5

 ]للعلم[رئيس لجنة التقييم  تقريرا (أ)

 الدورة التاسعة بعد المائة للجنة التقييم  (1)

 الدورة العاشرة بعد المائة للجنة التقييم (2)

من أجل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة  لدعم الصندوق لالبتكارات المؤسسيالتقييم   (ب)

 ]لالستعراض[ والمستدامة

 ]لالستعراض[ 2020عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  السنويالتقرير   (ج)

 ]لالستعراض[ 2020تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  - 6

 ]لالستعراض[ 2020تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  - 7

 المسائل التشغيلية - 8

 ]للموافقة[ تحديد أهداف إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق (أ)

 ]للموافقة[برنامج الصمود الريفي  (ب)

واستجابة الصندوق التشغيلية األوسع نطاقا  مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف تقرير عن حالة تنفيذ (ج)

 ]لالستعراض[ 19-لجائحة كوفيد

 ]لالستعراض[ ذوي اإلعاقة في مشروعات الصندوق تصنيف البيانات المتعلقة باألشخاص (د)

                                                      

 للعلم مدرجة في القسم األول من جدول األعمال وست ناقش خالل دورة المجلس. المعروضةبعض البنود  1
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 ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية  (ه)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 جزر القمر (أ)

 زمبابوي (ب)

 أمريكا الالتينية والكاريبي (2)

 هندوراس (أ)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 ستانطاجيك (أ)

 أفريقيا الغربية والوسطى (4)

 كوت ديفوار (أ)

 غينيا (ب)

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

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 في كينيا مشروع إضفاء الطابع التجاري على اإلنتاج الحيواني كينيا: (أ)

  الهاديآسيا والمحيط  (2)

 الهند: مشروع تحسين الثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية في بيهار (أ)

 سالسل القيمة من أجل التحول الشامل للزراعةبرنامج : نيبال (ب)

دعم توجيه إيصال : توسيع نطاق برنامج مؤسسة ديليفري أسوسيتستقديمها إلى  منحة مقترح (3)

 النتائج في القطاع الزراعي في جزر سليمان

دة إلى النتائج من أجل ندارة المستاإل: مؤسسة ديليفري أسوسيتستقديمها إلى  منحة مقترح (4)

 التحول الريفي

 المسائل المالية - 9

 رئيس لجنة مراجعة الحسابات تقريرا (أ)

 والخمسين بعد المائة السابعاجتماعها قرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن ت (1)

 ]لالستعراض[

 اجتماعها الثامن والخمسين بعد المائةتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن  (2)

 ]لالستعراض[

 ]لالستعراض[إطار االقتراض المتكامل  (ب)

 ]لالستعراض[السيولة بشأن الجديدة سياسة ال (ج)

 ]لالستعراض[تقرير كفاية رأس المال  (د)

ل والسداد المبكر الطوعي (ه)  ]للموافقة[ إطار السداد المعجَّ



EB 2020/130/R.1/Rev.2 القسم األول 

4 

 ]لالستعراض[  لعقد االلتزاماتتحديد موارد الصندوق المتاحة  لمنهجية 2020تحديث عام  (و)

 ]لالستعراض[ تحديث عن بيان سياسة االستثمار في الصندوق (ز)

 ]لالستعراض[ ]جلسة مغلقة[ تحديث شفوي عن عملية التصنيف االئتماني (ح)

 سائل التسييرم - 10

 [للموافقة] واألربعين لمجلس المحافظين الرابعةمسودة جدول األعمال المؤقت للدورة  (أ)

عن التعديالت المقترحة على النظام الداخلي لمجلس المحافظين تقرير مكتب مجلس المحافظين  (ب)

 ]للموافقة[

 التقارير المرحلية - 11

 [لالستعراض]خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا: تنفيذ استثمار موجه في قدرات الصندوق  (أ)

 ]لالستعراض[لجنة األمن الغذائي العالمي  تحديث عن انخراط الصندوق مع (ب)

 مسائل أخرى - 12

 مذكرة التفاهم بين المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ومجتمع المانحين (أ)

 ]للموافقة[

 ]للموافقة[ والصندوقلتنمية اإلسالمي لبنك الاتفاقية التعاون والتمويل المشترك بين  (ب)

 ]للموافقة[الوكالة األفريقية لمواجهة المخاطر والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمذكرة تفاهم بين  (ج)

 ]للموافقة[ وشركة أورانج الدولي للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم بين الصندوق (د)

ا   الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ - ثانيا

بموجب نهج المواءمة مع الغرض، على  المقدمةللعلم، بما في ذلك المعلومات  معروضةسيتم نشر وثائق إضافية 

 .التالي الرابطالمنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق على 

https://webapps.ifad.org/members/eb/130
https://webapps.ifad.org/members/eb/130
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 دورة افتراضية –المؤقت جدول األعمال 

 أثناء الدورة للنظر فيها بنود - أولا 

 افتتاح الدورة  - 1

 ( ]للموافقة[EB 2020/130/R.1)اعتماد جدول األعمال  - 2

 .الوثيقةهذه يرد جدول األعمال المؤقت في 

 ( ]لالستعراض[EB 2020/130/R.2) المناقشة الستراتيجية مع رئيس الصندوق - 3

المجلس، سيقدم الرئيس  دوراتمع الرئيس في بداية  ةاستراتيجي مناقشةاستجابة لطلب المجلس التنفيذي بعقد 

الهدف من هذه المناقشة تشجيع وسيكون  .المجلس بشأنها الحصول على تعليقات ي لتمس مسألةوثيقة تحدد 

ذات األهمية  المسائلمدخالت المجلس وتوجيهاته بشأن  والحصول على، ينالتفاعل والتبادل المفتوح

 .االستراتيجية للصندوق

 التقارير المؤسسية - 4

 السياسات واالستراتيجيات

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان  (1)

رنامج عمل مكتب التقييم ، واالستعراض المسبق لب2021العادية والرأسمالية للصندوق لعام 

-2022وخطته اإلشارية للفترة  2021المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

2023. (EB 2020/130/R.3) ]لالستعراض[ 

تعرض الوثيقة، على المجلس للنظر فيها، استعراضا مسبقا رفيع المستوى للعناصر الرئيسية 

كذلك ستتضمن الوثيقة  .2021لعام  والرأسمالية العاديةبرنامج عمل الصندوق والميزانيتين ل

مسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى النتائج وميزانيته ال ستعراضاال أيضا  

 .2023-2022، وخطته اإلشارية للفترة 2021لعام 

األمم المتحدة لمنع أعمال التحرش الجنسي تحديث عن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية  (2)

 [لالستعراض] (EB 2020/130/R.4) واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

سيتوفر للمجلس التنفيذي تحديث عن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة 

 .لهالمنع أعمال التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي 

 التقييم - 5

من أجل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة  لدعم الصندوق لالبتكارات المؤسسيالتقييم  (ب)

 [لالستعراض] (EB 2020/130/R.8 + Add.1) والمستدامة

من أجل زراعة  لدعم الصندوق لالبتكارات التقييم المؤسسي لمجلس التنفيذي مدعو الستعراضا

التقرير نتائج وتوصيات التقييم بهدف تحديد  ويعرض .والمستدامةالصغيرة الشاملة  أصحاب الحيازات

وأعضاء المجلس مدعوون  .الصندوق في هذا المجال انخراطتعزز  يمكن أنالبدائل والخيارات التي 

  .التي تحتوي على رد إدارة الصندوق على التقييم الضميمةللنظر في  أيضا  

  2020 وأثر عمليات الصندوق لعامالتقرير السنوي عن نتائج  (ج)

(EB 2020/130/R.9 + Add.1) [لالستعراض]  



EB 2020/130/R.1/Rev.2  الثانيالقسم  

6 

 اأجراه للتقييمات التيعن نتائج وأثر عمليات الصندوق الثامن عشر السنوي تتضمن الوثيقة التقرير 

ويرد رد اإلدارة على هذا التقرير في الضميمة  .2019في عام  مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 .الصلةذات 

 [لالستعراض] (EB 2020/130/R.10 + Add.1) 2020تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  - 6

بعض أصبحت و .ض التقرير الرابع عشر عن الفعالية اإلنمائية للصندوق على المجلس الستعراضهسي عر  

المستقل وستقدم تعليقات مكتب التقييم  .لصندوقاإللكتروني لموقع الاستعراض الحافظة متاحة اآلن على  أجزاء

 .ضميمةفي 

 المسائل التشغيلية - 8

 [للموافقة]( EB 2020/130/R.13)برنامج الصمود الريفي  (ب)

لبرنامج  لحساب األمانةعلى الصك المنشئ افقة على التعديالت المقترحة المجلس التنفيذي مدعو للمو

لتعديالت المذكورة، سيتم استخدام ا اعتمادوحتى زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.  التأقلم لصالح

 الريفي. الصمودألغراض برنامج  التي تقدمها الجهات المانحة إلى حساب األمانةجميع الموارد 

واستجابة الصندوق التشغيلية األوسع مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف  تقرير عن حالة تنفيذ (ج)

 ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.14) 19-نطاقا لجائحة كوفيد

، بما في تحفيز فقراء الريفيقدم التقرير معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق ببدء تشغيل مرفق 

 .19 بشأن المجاالت األخرى الستجابة الصندوق لجائحة كوفيد اوتحديث، والمقررذلك التمويل المعتمد 

 المسائل المالية - 9

 ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.31إطار االقتراض المتكامل ) (ب)

التي ستكون أساسية  االقتراضبشأن لصندوق اأداة لتنفيذ استراتيجية  إن إطار االقتراض المتكامل

 .في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقالمطلوب الطموح لتحقيق مستوى 

 من خاللالتي لديه لصندوق والسيولة لوضع المالي الهو تعزيز  إطار االقتراض المتكامل والهدف من

لنشاط  الرئيسيةالركائز  توسيع قاعدة المقرضين وأدوات االقتراض. وسيحدد إطار االقتراض المتكامل

في  ةالميسر الشركاءض ولصندوق من خالل دمج إطار االقتراض السيادي وإطار قرفي ااالقتراض 

 نهج شامل واستراتيجي.

والتعليقات  مراجعة الحساباتنة من أعضاء لج الواردةالتعليقات  إطار االقتراض المتكامل وي دمج

 اإلدارة مع ممثلي القوائم الثالث. عقدتهاالمقدمة خالل المشاورات غير الرسمية التي 

 ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.32السيولة )بشأن الجديدة سياسة ال (ج)

 .السيولة لكي يستعرضها المجلسبشأن الجديدة سياسة الاإلدارة ستقدم 

 ]لالستعراض[( EB 2020/130/R.33)كفاية رأس المال تقرير  (د)

، بما يتماشى 2019 كانون األول/ديسمبر فيستقدم اإلدارة تقرير كفاية رأس المال والنتائج المرتبطة به 

 مع السياسة ذات الصلة.

ل والسداد المبكر الطوعي ) (ه)  [للموافقة]( EB 2020/130/R.34إطار السداد المعجَّ
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، مراجعة الحساباتللجنة  السابع والخمسين بعد المائةفي االجتماع التي جرت المناقشات  بناء  على

ل والسداد المبكر الطوعيبشأن إطار  مقترحا  ستقدم اإلدارة  يتضمن التعليقات المقدمة من  السداد المعجَّ

 أعضاء اللجنة، للحصول على موافقة المجلس.

 غلقة(]لالستعراض[ )جلسة متحديث شفوي عن عملية التصنيف االئتماني  (ح)

 عملية التصنيف االئتماني.عن اإلدارة أحدث المعلومات  ستتقاسم

 التقارير المرحلية - 11

خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا: تنفيذ استثمار موجه في قدرات الصندوق  (أ)

(EB 2020/130/R.39.Rev.1 )[لالستعراض] 

 .في قدرات الصندوقموجه الستثمار اال بموجبتنفيذ األنشطة  عن ستقدم اإلدارة تحديثا  
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ا   اإلنترنتللتعليق عليها على  بنود - ثانيا

  2020تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  -7

(EB 2020/130/R.11 + Add.1) ]لالستعراض[ 

في الصندوق، سيعرض رئيس الصندوق تقريرا  عن وضع تنفيذ توصيات  المنقحةبما يتماشى مع سياسة التقييم 

تعليقات مكتب التقييم المستقل في  أيضا  كذلك ستتضمن الوثيقة  .التقييم وتدابير اإلدارة على المجلس التنفيذي

 .الصندوق على التقرير

 المسائل التشغيلية -8

 ت الصندوقذوي اإلعاقة في مشروعا تصنيف البيانات المتعلقة باألشخاص (د)

(EB 2020/130/R.15) ]لالستعراض[ 

جمع بيانات مصنفة بشأن يستجيب التقرير اللتزام التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بتقديم مقترح 

يتواءم االلتزام، هذا مع  تمشيا  التي يدعمها الصندوق. و المشروعاتعن األشخاص ذوي اإلعاقة في 

ألمم المتحدة، والتابع ل مع المنهجية التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة المقترح

 إدماجتوصيات بشأن  أيضا  اإلعاقة. ويقدم التقرير المتعلقة بسئلة األمثل المجموعة القصيرة من 

 التي يمولها الصندوق في المستقبل. المشروعاتاألشخاص ذوي اإلعاقة في تصميم وتقييم 

 ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية  (ه)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 (EB 2020/130/R.16)جزر القمر  (أ)

 (EB 2020/130/R.17)زمبابوي  (ب)

 أمريكا الالتينية والكاريبي (2)

 (EB 2020/130/R.18)هندوراس  (أ)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 (EB 2020/130/R.19) طاجيكستان (أ)

 الغربية والوسطىأفريقيا  (4)

 (EB 2020/130/R.20) كوت ديفوار (أ)

 (EB 2020/130/R.21) غينيا (ب)

 المسائل المالية -9

 لعقد االلتزاماتتحديد موارد الصندوق المتاحة  لمنهجية 2020تحديث عام  (و)

(EB 2020/130/R.35) ]لالستعراض[ 

على اإلجراءات والتعاريف لتحديد الموارد المتاحة لاللتزام التي أ دخلت ستعرض الوثيقة التغييرات 

 لينظر فيها المجلس التنفيذي.بها 

 (EB 2020/130/R.36 + Add.1)بيان سياسة االستثمار في الصندوق عن تحديث  (ز)

 ]لالستعراض[
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 المجلس التنفيذي لموافقةبيان سياسة االستثمار في الصندوق ستعرض اإلدارة تغييرات طفيفة على 

 عن التغيرات المقترحة. ستتضمن الضميمة ملخصا عليها.

 التقارير المرحلية -11

 (EB 2020/130/R.40) لجنة األمن الغذائي العالميتحديث عن انخراط الصندوق مع  (ب)

 ]لالستعراض[

 .لجنة األمن الغذائي العالميانخراط الصندوق مع عن  ستقدم هذه الوثيقة تحديثا  
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ا   من خالل التصويت بالمراسلة عليها للموافقةبنود  – ثالثا

إلجراء للتصويت بالمراسلة لكل دولة من الدول األعضاء يضم ا رسالةبالنسبة للبنود التالية، سيتم إرسال 

 2.النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  23 المادةبالتصويت عليه، كما هو وارد في المقترح مع طلب لكل دولة 

 المسائل التشغيلية - 8

تحديد أهداف إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  (أ)

(EB 2020/130/R.12) ]للموافقة[ 

التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، التزمت اإلدارة بمواصلة تحسين إطار  في إطار

هذه وت عرض تحديثات مقترحة.  ةوأي الناقصةهداف األإلى المجلس التنفيذي ب الرجوعإدارة النتائج و

لموارد طار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر إل ا  الوثيقة على المجلس للموافقة عليها وتوفر أهداف

-5/2-3-2والنتائج ) النواتج( على مستوى اإلنمائيةنتائج الالمستوى الثاني )الصندوق بشأن مؤشرات 

لثالث )األداء التشغيلي والتنظيمي( ألداء البرامج ( ومؤشرات المستوى ا16-3-11/2-3-2و 3-6

 (.6-3-3/3-3-3و 1-3-3) ةالقطري

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

 ست عقد مشاورة للمجلس التنفيذي بشأن مقترحات المشروعات/البرامج والمنح التالية.

 والجنوبيةأفريقيا الشرقية  (1)

 في كينيا مشروع إضفاء الطابع التجاري على اإلنتاج الحيواني كينيا: (أ)

(EB 2020/130/R.22) 

باِدرة: الصندوق  المؤسسة الم 

 سنوات 6: المشروعمدة 

 مليون دوالر أمريكي  93.5:المشروعإجمالي تكلفة 

مليون  27.4بشروط مختلطة؛  مليون دوالر أمريكي  27.4قيمة قرض الصندوق:

 دوالر أمريكي بشروط تيسيرية للغاية

 :الجهات المشاركة في التمويل

 مليون دوالر أمريكي Heifer International: 3.4منظمة 

 مليون دوالر أمريكي 4.6: المؤسسات المالية المشاركة

 دوالر أمريكي مليون  19الحكومة:

                                                      

 التصويت بالمراسلة 2

غ عندما يتعين على المجلس اتخاذ إجراء مما ال يجب تأجيله إلى حين انعقاد دورته التالية ولكنه ال يستدعي الدعوة إلى عقد دورة له، يبل

الرئيس كل عضو وكل مناوب، بأية وسيلة اتصال سريعة، مقترحا  يتضمن اإلجراء المقدم مقترح بشأنه، مع طلب لكل عضو بالتصويت 

ضاء عليه. ويتم اإلدالء باألصوات خالل فترة زمنية معقولة يحددها الرئيس، وعند انتهاء هذه الفترة يسجل الرئيس النتائج، ويشعر جميع األع

ها. ويجوز لألعضاء واألعضاء المناوبين اإلدالء بأصواتهم "بنعم" أو "ال" أو "ممتنع عن التصويت" بتقديم رد كتابي عن طريق والمناوبين ب

الفاكس أو التلكس أو بالبريد. وال يعني عدم وصول رد كتابي بحلول الموعد المحدد من قبل رئيس الصندوق االمتناع عن التصويت وإنما 

ضو في إجراءات التصويت، وعند عدم وصول رد من أحد األعضاء يؤخذ بصوت العضو المناوب. ويكون التصويت يعني عدم مشاركة الع

 صحيحا  إذا ما وصلت ردود من أعضاء لهم ما ال يقل عن ثلثي مجموع عدد األصوات في المجلس التنفيذي.

https://www.ifad.org/ar/document-detail/asset/39501162
https://www.ifad.org/ar/document-detail/asset/39501162
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 مليون دوالر أمريكي 11.8 المستفيدون:

 .مختلطة وشروط تيسيرية للغايةيوصى باعتماد شروط 

 الهاديآسيا والمحيط  (2)

الهند: مشروع تحسين الثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية في بيهار  (أ)

(EB 2020/130/R.23) 

باِدرة:   الصندوقالمؤسسة الم 

 سنوات 6مدة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي  146.3إجمالي تكلفة المشروع:

 مليون دوالر أمريكي  58 قيمة قرض الصندوق:

 مليون دوالر أمريكي 2قيمة منحة الصندوق: 

 :الجهات المشاركة في التمويل

 مليون دوالر أمريكي 6.1 التمويل المشترك المحلي:

 مليون دوالر أمريكي 60.9الحكومة: 

 مليون دوالر أمريكي 19.3 المستفيدون:

 .يوصى بشروط عادية

 أجل التحول الشامل للزراعةسالسل القيمة من برنامج : نيبال (ب)

(EB 2020/130/R.24) 

باِدرة:   في نيبالمصرف التنمية الزراعية المؤسسة الم 

 سنوات 6مدة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي  198.8إجمالي تكلفة المشروع:

مليون دوالر أمريكي )إجمالي المخصصات بموجب   97.67قيمة قرض الصندوق:

 تخصيص الموارد على أساس األداء( نظام

من اإللغاء الجزئي لمشروع المشاريع مليون دوالر أمريكي  18.82إضافة إلى 

 الريفية والتحويالت

 :الجهات المشاركة في التمويل

 مليون دوالر أمريكي 30.37: مصرف التنمية الزراعية في نيبال

 كتمويل موازدوالر أمريكي ماليين  Heifer International: 6منظمة 

 مليون دوالر أمريكي 8.5درالية: يالحكومة الف

 مليون دوالر أمريكي 33.7 المستفيدون:

 .بشروط تيسيرية للغاية القروضنيبال مؤهلة للحصول على 
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دعم توجيه إيصال : توسيع نطاق برنامج مؤسسة ديليفري أسوسيتستقديمها إلى  منحة مقترح (3)

 (EB 2020/130/R.26) النتائج في القطاع الزراعي في جزر سليمان

خمسمائة ألف دوالر أمريكي تقديمها بقيمة  مقترحمنحة ستحتوي الوثيقة على 

دعم  من أجل توسيع نطاق برنامج مؤسسة ديليفري أسوسيتسإلى دوالر أمريكي(  000 500)

 .توجيه إيصال النتائج في القطاع الزراعي في جزر سليمان

أجل دة إلى النتائج من دارة المستناإل: مؤسسة ديليفري أسوسيتستقديمها إلى  منحة مقترح (4)

 (EB 2020/130/R.27) التحول الريفي

دوالر 000 000 2 )دوالر أمريكي  مليون 2تقديمها بقيمة  منحة مقترحستحتوي الوثيقة على 

 لتحول الريفي.من أجل الى النتائج القطرية المستندة إأمريكي( لتعزيز قدرات اإلدارة 

 سائل التسيير م - 10

 مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين  (أ)

(EB 2020/130/R.37)  ]للموافقة[ 

ستعرض مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين على المجلس 

 .التنفيذي للموافقة عليها

 عن التعديالت المقترحة على النظام الداخلي لمجلس المحافظين تقرير مكتب مجلس المحافظين  (ب)

(EB 2020/130/R.38) 

سي عرض تقرير مكتب مجلس المحافظين عن التعديالت المقترحة على النظام الداخلي لمجلس 

المحافظين لينظر فيه المجلس التنفيذي ويصادق عليه قبل عرضه على مجلس المحافظين للموافقة 

 لتصويت بالمراسلة.عليه عن طريق ا

 مسائل أخرى - 12

 مذكرة التفاهم بين المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ومجتمع المانحين (أ)

(EB 2020/130/R.41) ]للموافقة[ 

تمديد مشاركة الصندوق في مذكرة التفاهم بين المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة 

 والمحاسبة ومجتمع المانحين

 

 لفترة المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبةدخل الصندوق في شراكة مع 

مساهمة الشراكة ا  لالصندوق تقييم أجرى. وفي نهاية هذه الفترة، 2015خمس سنوات أولية في عام 

موافقة المجلس على تفويض مقترح بشأن ستحتوي هذه الوثيقة على وأهداف الصندوق.  تحقيق في

 .المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبةتعاون الصندوق مع  بتمديدالرئيس 

 (EB 2020/130/R.42) اتفاقية التعاون والتمويل المشترك بين البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق (ب)

 ]للموافقة[

اتفاقية  باالنتهاء منتفويض الرئيس إلى  تنفيذيمجلس الاليدعو  مقترحستحتوي هذه الوثيقة على 

 التعاون والتمويل المشترك بين البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق.

 مذكرة تفاهم بين الوكالة األفريقية لمواجهة المخاطر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ج)

(EB 2020/130/R.43 )]للموافقة[ 
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مذكرة تفاهم بين الوكالة األفريقية  بشأنلتفاوض باالرئيس  تفويضلطلب على هذه الوثيقة  ستحتوي

 .ووضعها في صيغتها النهائية لمواجهة المخاطر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 (EB 2020/130/R.44) وشركة أورانج الدولي للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم بين الصندوق (د)

 ]للموافقة[

شركة ومذكرة تفاهم بين الصندوق  بشأنلتفاوض باالرئيس  تفويضلطلب على هذه الوثيقة  ستحتوي

 .ووضعها في صيغتها النهائية أورانج
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ا   بنود منشورة على اإلنترنت للعلم - رابعا

 التقارير المؤسسية - 4

 ]لالستعراض[ (EB 2020/130/R.5) انخراط الصندوق مع الشباب (3)

 التقييم - 5

 [للعلم]رئيس لجنة التقييم  تقريرا (أ)

 (EB 2020/130/R.6) الدورة التاسعة بعد المائة للجنة التقييم (1)

 (EB 2020/130/R.7) بعد المائة للجنة التقييم العاشرةالدورة  (2)

 المسائل المالية -9

 رئيس لجنة مراجعة الحسابات تقريرا (أ)

 والخمسين بعد المائةتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السابع  (1)

(EB 2020/130/R.29) ]لالستعراض[ 

 تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثامن والخمسين بعد المائة (2)

(EB 2020/130/R.30) ]لالستعراض[ 

ا   [للعلم]وثائق للعلم  - خامسا

مة مع الغرض، على ءبموجب نهج الموارة سيتم نشر الوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك المعلومات الموف  

 .التالي الرابطالمنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق على 
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