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 المسـتأنفة – المائة بعد والثالثون الحادية الدورة – األعمال جدول

 (2020 األول كانون/ديسمبر 7-9)

 الدورة أثناء فيها للنظر بنود - أوال

 الدورة افتتاح - 1

 ]للموافقة[ األعمال جدول اعتماد - 2

 ]لالستعراض[ الصندوق رئيس مع االستراتيجية المناقشة - 3

 ]للموافقة[ المؤسسية التقارير - 4

 ،2021 لعام للصندوق والرأسمالية العادية ناوالميزانيت النتائج إلى المستند الصندوق عمل برنامج (أ)

 وخطته 2021 لعام وميزانيته النتائج إلى المستند الصندوق في المستقل التقييم مكتب عمل برنامجو

 بالديون المثقلة الفقيرة البلدان ديون مبادرة عن المرحليان والتقريران 2023-2022 للفترة اإلشارية

 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام وتنفيذ

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

 التشغيلية المسائل - 5

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

 وأوروبا أفريقيا وشمال األدنى الشرق (1)

 الريفية العيش سبل نميةت مشروع: اليمن (أ)

 والوسطى الغربية أفريقيا (2)

 جائحة لتحديات لالستجابة الساحل لمنطقة المشترك البرنامج - ةإقليمي إقراضعملية  (أ)

 المناخ وتغير والنزاعات ،19-كوفيد

 ]للموافقة[ السيادية غير الخاص القطاع عمليات - 6

 غونا لبابان الزراعي االمتياز نموذج نطاق وتوسيع تمديد لتمويل مقترح (أ)

 المسائل المالية - 7

 ]للعلم[ للصندوق االئتماني التصنيف عملية عن شفوي تحديث (أ)

 ]للموافقة[ االلتزامات لعقد المتاحة الموارد (ب)

 ]للموافقة[ سياسة السيولة الجديدة (ج)

 ]للموافقة[ المتكامل راضتقاال إطار (د)

 التسيير مسائل - 8

 ]للموافقة[ للصندوق األساسية القانونية النصوص على المقترحة التعديالت (أ)

 أخرى مسائل - 10



EB 2020/131(R)/R.1/Rev.2 

2 

 اإلنترنت على لالستعراض بنود - ثانيا  

 التشغيلية المسائل - 5

 التشغيلية الصندوق واستجابة الريف فقراء لتحفيز الصندوق مرفق تنفيذ حالة عن المرحلي لتقريرا (ب)

 [لالستعراض] 19-كوفيد لجائحة نطاقا األوسع

 ]لالستعراض[ القطرية االستراتيجية الفرص برامج (ج)

 والكاريبي الالتينية أمريكا (1)

 المتعددة القوميات بوليفيادولة  (أ)

 الغربية والوسطى أفريقيا (2)

 تشاد (أ)

 مالي (ب)

 المالية المسائل - 7

 [لالستعراض] المال رأس كفاية تقرير (ه)

 [لالستعراض] األمام إلى والطريق المدة منتصف تقرير: والخصوم األصول إدارة (و)

 المرحلية التقارير - 9

 [لالستعراض] لها مقرا روما من تتخذ التي الوكاالت بين التعاون عن مرحلي تقرير (أ)
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 بالمراسلة التصويت خالل من بشأنها إجراءات التخاذ بنود – ثالثا

 التشغيلية المسائل -5

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

 والوسطى الغربية أفريقيا (2)

 المنتجات أسواق إلى والوصول اإلنتاجية تحسين مشروع: الوسطى أفريقيا جمهورية (ب)

 السافانا مناطق في الزراعية

 جمهورية في للمشروعات المقترحة الهيكلة إعادة: الصندوق رئيس مذكرةالنيجر:  (ج)

 النيجر

 الزراعية األسواق لتكامل اإلقليمي البرنامج: وتوغو بنن (د)

 الهادي والمحيط آسيا (3)

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

 والجنوبية الشرقية أفريقيا (4)

 األسماك ومصايد الزراعة تنمية برنامج: المتحدة تنزانياجمهورية  (أ)

محدد زمنياً من أجل الموافقة على االنحراف عن سياسة الصندوق بشأن التفويض بالسلطات تمديد ال (د)

 ]للموافقة[ إعادة هيكلة المشروعات ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات

 المالية المسائل -7

 ]للموافقة[ الصندوق في االستثمار سياسة لبيان السنوي االستعراض (ز)

 [للموافقة] الجديد العمل نموذج سياق في الوطنية دون الكيانات إلى اإلقراض إطار (ح)

 [للتأكيد] 2021 لعام الصندوق في واإلشراف المراجعة مكتب عمل خطة  (ط)

 التسيير مسائل - 8

 ]للموافقة[ 2022 للعام التنفيذي المجلس لدورات المقترحة التواريخ (ب)

 ]للموافقة[ الصندوق في اآللي التصويت نظام (ج)

 ]للموافقة[ الصندوق رئيس مخصصات لجنة تقرير (د)

 ]للموافقة[ للصندوق التنفيذي للمجلس القطرية الزيارات (ه)
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 للعلم بنود - رابعا

 التشغيلية المسائل - 5

 على الموارد تخصيص بنظام المعنية العمل مجموعةل الثاني عشر والثالث عشرمحاضر االجتماعين 

 األداء أساس

 المالية المسائل - 7

 المائة بعد والخمسين التاسع اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنة رئيس تقرير

 المرحلية التقارير - 9

 المناخ تمويل لتتبع األطراف متعددة اإلنمائية المصارف منهجيات تطبيق عن مرحلي تقرير

 2020-2019 الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون عن مرحلي تقرير

 الغرض مع المواءمة/[للعلم] للعلم وثائق - خامسا

 مع مةءالموا نهج بموجب رةالموف   المعلومات ذلك في بما للعلم، المعروضة اإلضافية الوثائق نشر سيتم

 .التالي الرابط على الصندوق في األعضاء للدول التفاعلية المنصة على الغرض،

https://webapps.ifad.org/members/eb/131R
https://webapps.ifad.org/members/eb/131R

