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 – التنفيذي للمجلس المائة بعد والثالثين الثانية الدورة جلسات محاضر

 افتراضي اجتماع

 افتتاح الدورة -من جدول األعمال  1البند 

 بعد ينثالثوال ةثانيال الدورة ،أنغبو جيلبير السيد ،للصندوق التنفيذي المجلس رئيسو الصندوق رئيسافتتح  -1

 .التنفيذي للمجلس المائة

 وترد. نصية الرئيسية في أطر النتائج رجتد ،عند االقتضاءعمال. واألوتعكس المحاضر ترتيب بنود جدول  -2

 .في الملحق الثاني على الدورة الوثائق المعروضة

وقدم رئيس الصندوق إلى المجلس طلبا من جامعة الدول العربية لحضور الدورة بصفة مراقب صامت للموافقة  -3

 .المجلس الطلب وأيدعليه، 

ويرد النص الكامل للبيان االفتتاحي لرئيس المجلس في المنصة التفاعلية للدول األعضاء بوصفه الوثيقة  -4

EB 2021/132/INF.9. 

 اعتماد جدول األعمال -من جدول األعمال  2البند 

 :النتيجة

 بعض البنود المختارة من  استعراض وافق المجلس التنفيذي على النظر في جدول األعمال المصغَّر، مع

من عرضت بعض البنود األخرى للموافقة عليها و ،خالل خاصية التعليق اإللكتروني عن طريق اإلنترنت

 .التصويت بالمراسلة. وترد في الملحق األول نتائج التصويت بالمراسلة خالل

  َلمدة ثالثة أشهر للمهلة المحددة للتفاوض بشأن اتفاقية التمويل  ا إضافياتمديدالمجلس إضافة بند يطلب  لب  وق

واتفاقية الضمانات لمشروع غرس الصمود في مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في الشمال 

 من خالل التصويت بالمراسلة.عليه الشرقي في البرازيل للموافقة 

   درج تحديث عن األنشطة التحضيرية للمعتكف السادس للمجلس وبناء على طلب من أحد أعضاء المجلس، أ

 مسائل أخرى.بند التنفيذي في جدول األعمال تحت 

    الواردة أعاله. ويتاح  التنقيحاتر على النحو الواجب عن اعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال الذي ي عب

 ل األعضاء حان في المنصة التفاعلية للدوجدول األعمال وجدول العمل المنق  

(EB 2021/132/R.1/Rev.2 + Add.1/Rev.2). 
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 الصندوق رئيس مع االستراتيجية المناقشة -من جدول األعمال  3البند 

 :النتيجة

  َالقضايا ذات األهمية االستراتيجية بالنسبة  بشأنين رحب األعضاء بفرصة التفاعل والتبادل المفتوح

 للصندوق.

 آراء المجلس التنفيذي بشأن االقتراض من األسواق وجاهزية  استطالعإلى المناقشة االستراتيجية  سعتو

الصندوق للشروع في هذا المسار. وجرى التشديد على أن هذا الموضوع ينبغي أن يكون جزءا من مناقشة 

 مضاعفة أثرها، وتوسيع قاعدة مواردها. فيبشأن الب عد اإلنمائي للمؤسسة، وطموحها  نطاقا أوسع

  سبل ل وسيقترح إجراء مناقشةقدمها األعضاء.  القيمة التي واآلراءوأحاطت اإلدارة علما بالمساهمات

 لمضي قدما أثناء معتكف المجلس التنفيذي في مايو/أيار.ا

االعتبارات  من خالل زيادة التمويل بالديون:ركزت المناقشة االستراتيجية على "توسيع نطاق أثر الصندوق  -5

رت اإلدارة بأهمية تعبئة الموارد المطلوبة لتحقيق وذك   ".من السوق المحتمل االستراتيجية المتعلقة باالقتراض

أهداف التنمية المستدامة، نظرا إلى أن االعتماد الحصري على المساعدة اإلنمائية الرسمية لن يكون كافيا بعد 

 اآلن.

ن الصندوق من زيادة أصوله لتعبئة التمويل من لى المجلس بكيفية تمك  السؤال المحوري الذي ط رح عيتعلق و -6

، من أجل المدفوع المال ورأس، لالستدعاء القابل المال رأسغير المساعدة اإلنمائية الرسمية، بما في ذلك 

 منخفضة الدخل، معالفي البلدان  فقراالفئات  أشد، وبالتالي تحسين خدمة 2030مضاعفة أثره بحلول عام 

 الذي أ سس عليه الصندوق. العالمية مبدأالتمسك ب

 :قضاياالساد توافق عام في اآلراء بشأن عدد من و -7

 لموارد الصندوق. أساسية مساهمات تجديد الموارد ركيزة بقىيجب أن ت 

  َ1 ين لتحقيق هدفي التنمية المستدامةلن تكون المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار العام كافي  

 .2030بحلول عام  2و

 شريطة ضمان االستدامة المالية 2030أثره بحلول عام دعم األعضاء طموح الصندوق في مضاعفة ي ،

 .والمستقبليةللصندوق وكفاية موارده لتلبية احتياجات السيولة والمصروفات التشغيلية الحالية 

  الريفية في العالمالمناطق أفقر في  فقرا ئاتالفأشد تركيزه على يجب أن يواصل الصندوق. 

 :كما أدت المناقشة إلى طرح عدة أسئلة جوهرية من قبل الدول األعضاء فيما يتعلق بالتالي -8

  زه مقابل المؤسسات المالية الدولية األخرى.وتمي  الدولية  الهيكليةالميزة النسبية للصندوق ودوره في 

 والمستثمرين الذين  ،موارد إضافية لتمويل تدخالت الصندوق الدول األعضاء اقتراض طلب

اإلنمائية مهمة الصندوق  ق الشروط معوتواف  يستهدفهم الصندوق، والمنتجات التي يمكن أن يقدمها، س

 .وإطاره التمويلي

  إطاراإلطار الزمني لوضع أدوات جديدة وكيفية دمج الخبرة في تنفيذ األدوات الجديدة للصندوق ضمن 

 أصحاب زراعة لصالح المعزز التأقلم برنامجة، مثل ستئمانياال قيداصنوال المتكامل قتراضاال

 .الخاص القطاع تمويل برنامج، والصغيرة الحيازات
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  جاهزية الصندوق لمثل هذا التوسع بالنظر إلى موارده البشرية، ومهارات موظفيه وقدراتهم، وسياساته

 وإطار إدارة المخاطر فيه.المالية، ونظم تكنولوجيا المعلومات، 

 .األثر المالي لزيادة االقتراض على الطلب على الموارد المؤسسية من قبل الدول األعضاء 

 :تدابير التخفيف بالنسبة للمخاطر الكامنة في االقتراض من األسواق، مثل 

 ضة إلىاستجابة ألولويات المقرضين و/أو طلب توجيه الموارد المقترَ  المهمة عن نحرافاال (1)

 (.مجاالت محددة )مثل البنية التحتية

حماية إلى في السياقات األكثر هشاشة سعيا  العالية المخاطر ذات االبتكار أو االستثمارات بيطتث (2)

 التصنيف االئتماني للصندوق.

وردا على تعليقات األعضاء، أكدت إدارة الصندوق االلتزام الراسخ الذي قدمته خالل المشاورات الخاصة  -9

بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بمضاعفة أثر عملياته من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 

طمأنت اإلدارة األعضاء أن من أهداف التنمية المستدامة. و 2، مع تركيز خاص على الهدف 2030عام 

ته. وبدال من ذلك، خصوصيمصادر بديلة للتمويل وتعبئة موارد إضافية لن يقوض مهمة الصندوق واستطالع 

فإنه سيعزز قدرة الصندوق على االلتزام بمبدأ العالمية عن طريق التخفيف من اآلثار السلبية لتنفيذ إطار القدرة 

التعويض عنها من خالل يجري ئدة إلى موارد الصندوق، التي لن على تحمل الديون على التدفقات العا

 االقتراض السيادي فقط.

لمعالجة القضايا األخرى التي تتطلب  طريق خارطة وضعللرد على بعض األسئلة المطروحة، و محاولة فيو -10

نظر فيها خالل لبهدف اللمضي قدما بطريقة المزيد من الوقت والتحليل، التزمت اإلدارة بالعودة إلى المجلس 

 المعتكف السادس القادم للمجلس التنفيذي.

 المؤسسيةالتقارير  –من جدول األعمال  4البند 

 السياسات واالستراتيجيات )أ(

 الصندوق في العادية المنح سياسة (1)

 :النتيجة

 في الوثيقة  ةوارد يسياسة المنح العادية في الصندوق، كما هب رحب المجلس التنفيذي

EB 2021/132/R.3.ووافق عليها ، 

  ستشمل الخطوات التالية صقل إطار النتائج، واستكمال اإلجراءات التشغيلية، ووضع ورقة تلخص

لموارد المنح خالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وتقديم  األولويات تحديدالمجاالت العريضة ل

 .عامكل  من تقرير مرحلي للدورة األولى للمجلس

عبر أعضاء القائمة جيم، في بيان مشترك، عن دعمهم الكامل للسياسة. وجرى الترحيب بإنشاء وظيفة  -11

. كما رحب األعضاء بتيسير دور إشراف المجلس من السياسة لإلشراف الداخلي في الصندوق لرصد تنفيذ

السنة تحدد خالل إعداد تقرير سنوي عن المنح العادية وورقة منفصلة ستعرض في وقت الحق من هذه 

التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق التي يمكن إعطاؤها األولوية من أجل الحصول على تمويل 

 المنح.
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بالنظر إلى المظروف المخفض للتمويل بالمنح في فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، شجع أعضاء و -12

من موارد المنح يوجه إلى األنشطة التي تعزز أثر عمليات القائمة جيم اإلدارة على التأكد من أن مبلغا كبيرا 

المنح  متلقي  أغلبية  دحدَّ ت  الصندوق الممولة من خالل القروض واألدوات األخرى. كما طلبت القائمة جيم بأن 

أكثر خالل إعداد  سي طورالملحق بالسياسة  النتائج إطار أن اإلشارة إلى معمن خالل عمليات اختيار تنافسية. و

 اإلجراءات التشغيلية، تطلعت القائمة جيم إلى تلقي اإلجراءات المذكورة، متى استكملت، للعلم.

، وتركيزها على العمليات مع التآزر أوجه من االستفادةرحب األعضاء بالتركيز التحفيزي للسياسة على و -13

المتمثل في إنجاز نتائج  النهائي الهدف مع ،والشباب، والتغذية، والبيئة والمناخ الشاملة، الجنسانية المواضيع

أفضل واستدامة الفوائد. وموارد المنح ذات أهمية بالنسبة ألنشطة مثل بناء القدرات، واالبتكار، وتوسيع نطاق 

االبتكارات الناجحة، والمشاركة في عمليات السياسات العالمية. وجرى الترحيب بإعطاء أولوية تخصيص 

متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وأوضحت اإلدارة بأن البلدان الن منخفضة الدخل والبلداالالموارد للبلدان 

العالمية باالشتراك  وأمتوسطة الدخل من الشريحة العليا يمكن أن تستفيد أيضا من مشروعات المنح اإلقليمية ال

 متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.المنخفضة الدخل والبلدان المع البلدان 

باستخدام سيضطلع بها تحديد األنشطة التي  هوادة في بال وانتقائي استراتيجي نهج ماداعت علىاإلدارة  واتفقت -14

 من خالل التماسموارد المنح الشحيحة. وأثار أحد األعضاء إمكانية ضمان التعاون الفعال وتعزيز الموارد 

وأشارت . الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون مرفق ن، واالستفادة مالمتمم والتمويلالتمويل المحلي، 

أوضحت أنه لن يكون هناك تخصيص وإلى ضرورة الحفاظ على المرونة الكامنة في موارد المنح،  اإلدارة

مويل المنح في لتاألولوية منحها  يتعين التيالعامة االت جأو تعيين محدد مسبقا لموارد المنح؛ وإنما ستحدد الم

 الصندوق، وتعرض على المجلس التنفيذي.فترة التجديد الثاني عشر لموارد 

تقديم من أجل  2022وأطلعت اإلدارة األعضاء على خطتها لتقديم نسخة تجريبية من التقرير السنوي في عام  -15

مليون  50في وضع اإلجراءات، بما في ذلك فيما يتعلق بمبلغ الـ  2021تحديث عن العمل المنفذ في عام 

اإلضافية التي تندرج ضمن إطار القدرة على تحمل الديون، وإلجراء دوالر أمريكي الذي خ صص للبلدان 

 المزيد من الصقل على إطار النتائج ومعايير الموافقة، ومعلومات أخرى.

ستشار في وردا على تساؤل حول مشاركة مكتب التقييم المستقل في الصندوق، أكدت اإلدارة بأن المكتب سي   -16

إجراء ذي سيحصل بعد استكمال دورتين كاملتين من تجديد الموارد، مع وضع منهجية تقييم السياسة، األمر ال

استعراض لمنتصف المدة. وتخطط اإلدارة أيضا إلشراك المكتب في صقل إطار النتائج، ومؤشرات النواتج 

 والحصائل التي يتضمنها.

 الصندوق في التنوع بشأن تقرير )ب(

 :النتيجة

  استعرض المجلس التنفيذي التقرير بشأن( التنوع في الصندوقEB 2021/132/R.4.) 

 عن تطور تركيبة  – عامفي دورة المجلس األولى من كل  –تقوم اإلدارة بإبالغ المجلس بشكل منتظم س

 .وتنوع القوى العاملة في الصندوق

 تقدم اإلدارة بيانا للصندوق بشأن االلتزام بالتنوع والشمول إلى جانب إطار رفيع المستوى إلى المجلس س

 .لتنفيذي في سبتمبر/أيلول لالستعراضا

رحب المجلس التنفيذي بالتحليل الغني لتنوع وشمول القوى العاملة في الصندوق المقدم في التقرير، والمناقشة  -17

 التي ول دها. لالهتمام مثيرةال
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وفي بيان مشترك، أكد أعضاء القائمة ألف على دعمهم القوي للتنوع في الصندوق كمكون أساسي لتمكين  -18

، وزيادة قدرات المنظمة. وجرى الترحيب بالتوجه المتزايد في تمثيل واالبتكار اإلبداعالموظفين، وتعزيز 

 في كانت واضحة التمثيل هذا في مادية زيادةاإلشارة إلى أن جرت القائمتين باء وجيم في الفئة الفنية. غير أنه 

 لقوىالفئة الفنية الوطنية. واقترح األعضاء وضع مؤشرات إضافية لتحسين رصد التنوع كقيمة أساسية ل

المذكورة في التقرير وتعزيز  ناقصا تمثيال الممثلةمن حيث إدماج جميع المجموعات  –في الصندوق  العاملة

شغل التعددية اللغوية. وط لب من اإلدارة التعامل مع هدف التجديد الثاني عشر للموارد، المتمثل في ضمان 

 وما فوق، كأولوية مؤسسية. 5 ففي المائة على األقل من وظائف مستوى الفئة الفنية  40 لنسبةالنساء 

وترديدا لتعليقات القائمة ألف، أشادت القائمة جيم، في بيان مشترك، باإلدارة لسعيها المستمر من أجل التنوع  -19

التوازن في الصندوق. وعلى الرغم من ذلك، وال سيما فيما يتعلق ببعد  العاملة القوى تركيبةوالشمول في 

في فئات  الجنسين بين التكافؤلمزيد من العمل على تحقيق أهداف ا إلى ، أكد األعضاء على الحاجةانيالجنس

معينة من فئات الموظفين، أي الفئات العليا وفئات اإلدارة العليا. كما ينبغي اعتبار التنوع فيما يتعلق بالتوزيع 

يق ثقافة التنوع في الصندوق، ويعود بالفائدة على المنظمة عن طر أفضل بشكل ليعكسالجغرافي كأولوية 

 توسيع مجمع مواهبها.

عن تقدم الصندوق في معالجة هذه القضية، اقت رح أن تشمل التقارير  أشمل صورة على الحصول أجل منو -20

أدق من خالل تصنيف البيانات بحسب القائمة وفئة/رتبة الموظفين، وإدراج الموظفين  تفاصيلفي المستقبل 

 واالستشاريين أيضا.المؤقتين  فنيينال

، دعا األعضاء اإلدارة إلى وضع استراتيجية متكاملة تعكس التزام الصندوق القوائم بين مشترك بيانوفي  -21

بالتنوع والشمول، وتحدد التدابير الحالية والمستقبلية لتعزيز هذه المبادئ في مجال الموارد البشرية، وفي 

العمل على معالجة خطاب الكراهية، مكان العمل، ومن حيث التعددية اللغوية. كما ينبغي إدراج لالثقافة األوسع 

 والعنصرية، وجميع أشكال التمييز.

وشكرت اإلدارة المجلس على تعليقاته ومالحظاته القيمة، وأكدت على التزامها القوي بالسعي من أجل التنوع  -22

ى تقاسم معلومات إضافية بشأن التدابير الجاري اتخاذها روالشمول بما يتجاوز مستوى الموارد البشرية. وج

الجارية، والروابط بين األنشطة المتعلقة  الجائحة الناجمة عنلزيادة أنشطة الوصول على الرغم من الحواجز 

، والالمركزية. وأشارت اإلدارة إلى أن تجديد مهارات/تعزيز مهارات الموظفينبالسعي وراء التنوع، و

همت في زيادة الموظفين الفنيين من القائمتين باء وجيم، وأنه يجري النظر في سبل وفرص الالمركزية سا

 للموظفين الفنيين الوطنيين. المهني التطوير

بالفعل بإعداد إطار رفيع المستوى  ، بدأ الصندوقنظيرة مؤسساتأجريت مع  مقارنة عمليةوعلى أساس  -23

ل المبادرات للتنوع والشمول، سيضفي من خالله الطابع الرسمي العلني على التزامه في هذا المجال، ويفص  

 التي يجري تنفيذها.

ضمان التنوع والتوازن الجغرافي في سياق الموارد البشرية، وال  إلى على الحاجة اإلدارة وافقتوفي حين  -24

تبقيان المعيارين الرئيسيين في  والكفاءة الجدارةأن   من جديد أكدتفإنها ، العليا وظائفلل عيينالتسيما عند 

عملية االختيار والتوظيف في المنظمة. وأشارت اإلدارة إلى التحديات التي يواجهها الصندوق في االحتفاظ 

المقدمة من المؤسسات المالية  األكثر تنافسية وشروط العمل حزم الرواتب إلى جزئياويرجع ذلك  ،بالمواهب

 متعددة األطراف.الالدولية األخرى والمصارف اإلنمائية 

وفي الختام، شدد رئيس المجلس على االلتزام المستمر للصندوق بهدف التجديد الثاني عشر للموارد بشأن  -25

. دةيالعد جوانبه في التوظيف في الصندوق، وتعزيز قدر أكبر من التنوع والشمول في انيالتوازن الجنس

كال من األبعاد الداخلية والخارجية والمبادرات ذات الصلة إلى يشمل شامل  التزام بيانوسوف ي قدم إطار/
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. كما التزمت اإلدارة بتقديم تقرير إلى المجلس بشأن الموضوع لالستعراض أيلول/سبتمبر في التنفيذي المجلس

 استقصاء للموظفين.، والذي سيشمل نتائج عامفي أول دورة له من كل 

 التقييم –من جدول األعمال  5البند 

 سياسة التقييم في الصندوق (أ)

 :النتيجة

  سياسة التقييم المعدلة في الصندوق وافق المجلس التنفيذي على 

(EB 2021/132/R.5 + Add.1/Rev.1 ،) جتماعات ذات الصلةاالقاعة كما جرى تعديلها بورقة 

(C.R.P.1). 

  التنفيذي لجنة التقييم إخضاع الملحق األول لسياسة التقييم المعدلة في الصندوق لمزيد من كل ف المجلس

يجريها مكتب التقييم المستقل في الصندوق مع المؤسسات  مرجعية االستعراض على أساس عملية مقارنة

ية المتعددة المالية الدولية األخرى، وأعضاء فريق التعاون في مجال التقييم التابع للمصارف اإلنمائ

م الملحق المنقح للنظر فيه إلى دورة قادمة للمجلس التنفيذي، ليشكل الحقا جزءا ال األطراف. وسوف يقدَّ 

 يتجزأ من السياسة.

عمل  ما قاموا به من أشاد المجلس التنفيذي بلجنة التقييم، ومكتب التقييم المستقل في الصندوق، واإلدارة على -26

عدلة في الصندوق. وأعرب األعضاء عن دعمهم الكامل للسياسة المعدلة، نظرا إلى في إعداد سياسة التقييم الم

يغطي كال من التقييم المستقل والتقييم الذاتي. ورحب أعضاء المجلس بتركيز  أكثر شموالأنها قدمت إطارا 

مع القواعد  تتماشى مبادئهاعلى النتائج اإلنمائية، والمساءلة، والتعلم، باإلضافة إلى أن  المعدلة السياسة

 .والمعايير الدولية

التزام الصندوق بالتنوع بعلى الحاجة إلى اعتراف محدد ضمن السياسة  واسع النطاقاتفاق وكان هناك  -27

تحليالت متمايزة لضمان أن تكون نتائج التقييم متوازنة وذات مصداقية. وأدخلت إلى إجراء والشمول، و

 تعديالت على السياسة وفقا لذلك.

 تفعيلالتعاون المثمر بين اإلدارة ومكتب التقييم المستقل في الصندوق في  مواصلةعلى المجلس  وشجع -28

متعددة السنوات لمكتب التقييم المستقل في الصندوق، ودليل التقييم المنقح، الالسياسة، ووضع استراتيجية التقييم 

قبل عليها المجلس التنفيذي  إطالعواإلطار المعدل للفعالية اإلنمائية. وهذه الوثائق قيد اإلعداد حاليا وسيجري 

صلة تعاونهما خالل موال استعدادهمانهاية العام. وأكد كل من مكتب التقييم المستقل في الصندوق واإلدارة 

 ، باإلضافة إلى عملية التشاور مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين.ل سياسة التقييميتفع

 ونظامها الداخلي ختصاصات لجنة التقييملنسخة المنقحة من اا (ب)

 :النتيجة

  وافق المجلس التنفيذي على النسخة المنقحة من اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي 

(EB 2021/132/R.6 + Add.1 ،) قاعة االجتماعات ذات تنقيحها حسب األصول بورقة  جرىكما

 .(C.R.P.2) الصلة
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وأيد الموافقة عليهما.  النسخة المنقحة من اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخليرحب المجلس التنفيذي ب -29

على الفعالية اإلنمائية وفرصة استعراض اللجنة  نطاقا األوسع اللجنة وسلط المجلس الضوء على تركيز

 لعمليات التقييم الذاتي في الصندوق.

باإلبالغ  تعلقي تحريري تغييرجرى دمجها في الوثيقة، بما في ذلك: إضافية واقترح أعضاء المجلس تعديالت  -30

اللجنة لتقييمات  ضاستعرا وإدراج ،القطرية بالزيارات يتعلق فيما لوقائعل تصحيحإلى المجلس التنفيذي، و

التوضيح بأن اإلدارة ستقدم للجنة التقييم تحديثا سنويا جرى األثر التي تجريها اإلدارة. وبشأن المسألة األخيرة، 

عن المنهجية المستخدمة لقياس األثر المؤسسي في كل فترة تجديد موارد، بما في ذلك معلومات عن 

 المشروعات المقي مة.

الملحق األول من باستعراض )أ(، 5بل المجلس التنفيذي، بموجب البند فت من ق  كما ك ل   ستقوم لجنة التقييم، و -31

سياسة التقييم المتعلق بإجراءات اختيار، وتعيين، وفصل مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق. وسيوفر 

حكام الواردة في ، وقد يكون له أثر على األهاوتحديدمقارنة معيارية ألفضل الممارسات  إلجراءفرصة هذا 

اختصاصات لجنة التقييم. وفي حال كان األمر كذلك، يمكن إجراء المزيد من التنقيح على االختصاصات 

 بموافقة المجلس.

 المسائل التشغيلية –من جدول األعمال  6البند 

المجلس  جرت مناقشتها في مشاوراتموجز مقترحات المشروعات والبرامج التي  (أ)

 2021أبريل/نيسان  14 في المنعقدة التنفيذي

 :النتيجة

  مقترحات المشروعات والبرامج المقدمة للموافقة عليها. المشاورات بشأن بنتيجةعلما أحاط المجلس 

 المشاورات السابقة النعقاد المجلس التنفيذي بشأن برامج الفرص االستراتيجية  إجراء التزمت اإلدارة بإعادة

 .اتهذه االستراتيجي بشأن المجلس أعضاءوذلك لتيسير مشاركة وحوار أكبر مع  القطرية،

أبريل/نيسان للنظر في مقترحات المشروعات والبرامج  14رحب أعضاء المجلس بالمشاورات المنعقدة في  -32

نتيجة عن المقدمة للموافقة عليها من خالل التصويت بالمراسلة، وقدروا التقرير الشفوي الذي قدمته اإلدارة 

 تلك المناقشات.

برامج الفرص لمجلس التنفيذي بشأن نعقاد االمشاورات السابقة الإجراء ورحب األعضاء بالتزام اإلدارة بإعادة  -33

 .19-االستراتيجية القطرية، التي است بدلت باستعراض عبر اإلنترنت كنتيجة لجائحة كوفيد

 شروع تنمية سبل العيش الريفية في اليمنم تحديث عن (ب)

 :النتيجة

 وأحاط علما به. مشروع تنمية سبل العيش الريفية في اليمن استعرض المجلس 

. ودعم األعضاء بيان مشروع تنمية سبل العيش الريفية في اليمنرحب األعضاء بالتحديث عن ترتيبات تنفيذ  -34

 السياق تفاقم أن بعد دعم الصندوق في البلد، وال سيما اآلنالماسة إلى بشأن الحاجة  1-القائمة الفرعية جيم

 .19-بسبب آثار جائحة كوفيد الهش
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 اللمسات ضعماليين دوالر أمريكي، أكدت اإلدارة أنها ت 5وردا على سؤال بشأن فجوة التمويل البالغة قيمتها  -35

مليون دوالر أمريكي من جهة مانحة، وتجري مناقشات متقدمة مع جهة  2.5بقيمة  مساهمة على األخيرة

صيد المتبقي. وأشاد األعضاء بجهود الصندوق في تعبئة وتأمين موارد إضافية من رجل المانحة أخرى من أ

 ، وأموال متممة أخرى، من شأنها أن تمك ن من تدخل مبكر وسريع.الريف فقراء تحفيز مرفقكل من 

العام والمساعدة في ضمان العناية الواجبة، واإلشراف، وتخفيف  منسق ميداني االتساق مشاركةضمن توسوف  -36

تنفيذ الرصد من قبل طرف ثالث  أيضا أفادت اإلدارة بأنه سيجريوالمخاطر في هذا السياق التشغيلي الصعب. 

تعزيز التنفيذ السليم للمشروع. من أجل وتكنولوجيات أخرى،  نظام المعلومات الجغرافيةباستخدام تكنولوجيا 

والصندوق مم المتحدة ألغذية والزراعة لألمنظمة ا -باإلضافة إلى ذلك، فإن لدى كلتا المنظمتين المنفذتين و

العملية الداخلية رى تقييمها والموافقة عليها من خالل خضعت للفحص وجعملية توريد  – ماعي للتنميةتجاال

 لتقدير المخاطر في الصندوق.

 المسائل المالية –من جدول األعمال  7البند 

 مواضيع من نموذج عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق واإلطار المالي (أ)

(2022-2024) 

 ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   (1)

 :النتيجة

  الوثيقةاعتمد المجلس التوصية الواردة فيEB 2021/132/R.9  المبادئ  ، موافقا بذلك علىوضميمتها

 ضة:آللية الحصول على الموارد المقترَ  التالية

 االنتقائية القطرية وأهلية البلدان؛ (1)

 اإلمدادات من الموارد المقتَرضة؛ (2)

 الحدود القطرية القائمة على المخاطر؛ (3)

 شروط التمويل المتمايزة؛ (4)

 الحصول القائم على الطلب. (5)

  من القائمة جيم، وافق المجلس على تعديل على معيار "الملكية"  اقتراحوعالوة على ذلك، وبناء على

شهرا، إذا  12، لتوضيح أنه ال توجد مشروعات موافق عليها وتنتظر التوقيع ألكثر من (ج() 15)الفقرة 

مع اإلشارة إلى الحاجة لالتفاق على تعريف لما يمكن اعتبار أنه  كانت األسباب ت عزى إلى البلد المتلقي،

إلى البلد المتلقي" وضمان المالءمة مع اإلجراءات المطبقة ضمن نظام تخصيص الموارد على  "ي عزى

 أساس األداء.

  لمجلس بشأن التطورات من خالل لجنة مراجعة الحسابات، في دورة سبتمبر/أيلول ل تحديثتقديم سيجري

 للمجلس التنفيذي، ومن خالل الحلقات الدراسية غير الرسمية.

 التعديالت  يسري مفعولحالما ضة ستصبح نافذة آلية الحصول على الموارد المقترَ ما بأن أحاط المجلس عل

تقدم إلى مجلس المحافظين في التي سو، المقدم من الصندوق ومعاييره التمويلسياسات ذات الصلة على 

 .2022عام 
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  وذك رت اإلدارة بالرابط بين تحديث برامج الفرص االستراتيجية القطرية وسياسة التخرج، التي ستعرض

يجري تنظيم حلقة دراسية غير رسمية لجمع تعقيبات أعضاء و – العامعلى المجلس للموافقة عليها قبل نهاية 

 المجلس.

 أساس على الموارد تخصيص بنظام المعنية العمل مجموعةرئيس لجنة مراجعة الحسابات و رئيستبادل  -37

 الهيئتين للوثيقة، معبرين عن الدعم الشامل للموافقة عليها. استعراض هاتين نتائج األداء

، مشيرة إلى ضةالمقترَ  الموارد على الحصول ليةالقوي آل هاعن دعمأعربت فيه وأصدرت القائمة جيم بيانا  -38

 الموارد على الحصول آليةفرصة الحصول على التمويل ضمن إطار  جميع الدول األعضاءل أن تتاحأنه ينبغي 

منخفضة الدخل، أو متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، أو أنها  على ، بغض النظر عن تصنيفهاضةالمقترَ 

 الحصول آليةمتوسطة الدخل من الشريحة العليا، شريطة أن تلبي المعايير المحددة. كما أقر األعضاء بأن 

وثيقة حية وأنه يمكن إجراء تعديالت على المعايير المختلفة استنادا إلى الدروس  ضةالمقترَ  ردالموا على

 المستفادة.

، وعلى نهج متدرج هليةاألوالقطرية نتقائية المبادئ الواردة بشأن االبشأن وكان هناك توافق واسع في اآلراء  -39

، وعلى التمويل المتمايزة روطش ، وعلىالمخاطر أساسالقائمة على  صوىالق لحدوداوعلى لتقديم الموارد، 

 المواءمة الصريحة مع التزامات التجديد الثاني عشر للموارد بشأن توزيع الموارد.

المخاطر،  أساس وردا على أسئلة ط رحت، قدمت اإلدارة معلومات إضافية بشأن الحدود القطرية القائمة على -40

وكيفية تنظيم وتدابير لحماية التصنيف االئتماني الجديد للصندوق، وااللتزام باألولويات التشغيلية للصندوق، 

وفي الحد األدنى من متطلبات التخصيص. والحدود ضة متى است  تحديد أولويات الحصول على الموارد المقترَ 

الطلب  ولكن سي راعى أيضاط الستخدام رأس المال. ستخدم للتخطيالقطرية هي أدوات إدارة طويلة األجل ت  

وأوضحت اإلدارة أنه في حين أن الحدود القطرية حدود  الجغرافي، واالستدامة، واألهلية، وعناصر أخرى.

 وجودة كمية بين العالقة. والمتغيران الرئيسيان هما: التصنيف االئتماني لبلد ما؛ وصلبة، إال أنها ليست ثابتة

 الصندوق.رأس مال 

بما  –وأكدت اإلدارة بأن االستدامة المالية للصندوق، والمواءمة مع السياسات التشغيلية الرئيسية للصندوق  -41

 أولويتان محوريتان. –والشباب، والتغذية، والبيئة والمناخ  ،الجنسانيةكالشؤون  الشاملة مواضيعال ذلكفي 

برامج الفرص االستراتيجية القطرية ما زالت نقطة يحيطوا علما بأن  أناألعضاء  سرور دواعي من كانو -42

تؤخذ في االعتبار  االستيعابية القدرةالدخول األساسية لمشاركة الصندوق، وأن مفاهيم رئيسية مثل الملكية، و

بتحديث المبادئ التوجيهية الخاصة . وفيما يتعلق ضةالمقترَ  الموارد على الحصول ليةفي معايير االنتقائية آل

الفرص االستراتيجية القطرية، أ حيط األعضاء علما بأن المبادئ التوجيهية الجديدة ستعكس المدخالت ببرامج 

 والتوجيهات التي قدمها األعضاء خالل المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر للموارد.

، قالت ضةترَ المق الموارد على الحصول آليةدعى لالقتراض من عدد البلدان التي ست  بشأن وردا على سؤال  -43

نظام تخصيص الموارد على  من بلدا، وهو عدد البلدان التي يمكنها حاليا االستفادة 80اإلدارة بأن ما مجموعه 

إلى موارد الصندوق المالية فيما بين نظام  المحتمل للوصول إرشادي كدليل اعتباره جريسيأساس األداء، 

ويمكن إعادة النظر في هذه  .ضةالمقترَ  الموارد على الحصول آليةتخصيص الموارد على أساس األداء و

 االستراتيجية استنادا إلى الطلبات و/أو توافر التمويل.

وأ بلغ األعضاء بأن شروط إعادة اإلقراض ستكون، على أقل تقدير، معادلة للشروط التي يقترض بموجبها  -44

. ود عي األعضاء الذين 2022ة عام يالعام أو في بدا في أواخرد األسعار الفعلية وسوف تحدَّ  .نفسهالصندوق 

 يرغبون في معرفة المزيد، بما في ذلك عن شروط التمويل، إلى االتصال باإلدارة مباشرة.
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، وأن التفاصيل األهمية شديدقد أصبح اآلن  ضةالمقترَ  الموارد على الحصول آلية تفعيلإلى أن وأشارت اإلدارة  -45

والموظفين  القطريين المدراء على التدريب تعميم ويجرير مع المضي قدما. ست وفَّ المقرر بشأن اإلطار الزمني 

بشأن العملية للبلدان  رسائلال؛ وإعداد ضةالمقترَ  الموارد على الحصول آليةالمعنيين؛ ووضع النظم إلدارة 

العمل بصورة ر عملية حوار موسع مع البلدان. وتوقعت اإلدارة المؤهلة؛ وبعد الموافقة على اآللية، ست باشَ 

 وثيقة مع الحكومات في النصف الثاني من العام.

وقت، وتطلعوا إلى تحديثات منتظمة بهذا الشأن. وأكدت اإلدارة  اآللية سيحتاج إلى تفعيلبأن وأقر األعضاء  -46

، وللبأن األعضاء سيزودون بتحديثات من خالل لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أي

 إذا اقتضى األمر. للمجلس التنفيذي وديسمبر/كانون األول. كما سيجري تنظيم حلقة دراسية غير رسمية

ة للسماح بإجراء تعديالت وتحسينات استعدادا الثاني سنةال والتزمت اإلدارة بإجراء عملية تقييم للعملية في أواخر -47

 للتجديد الثالث عشر للموارد.

 تحديث شروط التمويل في الصندوق (2)

 :النتيجة

  وافق المجلس التنفيذي على تحديث شروط التمويل في الصندوق كما هي واردة في الوثيقة

EB 2021/132/R.10 من الوثيقة. 18-11، مع إشارة خاصة إلى الفقرات وضميمتَيها 

  مجلس المحافظين، في  اعتمادكما أحاط المجلس التنفيذي علما بأن تنفيذ هذه التحديثات المقترحة يتطلب

 .ومعاييره الصندوق من المقدم التمويل سياسات، للتعديالت الضرورية على 2022فبراير/شباط 

  وسوف تصبح هذه الشروط نافذة بعد استكمال عمليات الموافقة عليها وفي بداية فترة التجديد الثاني عشر

 .رجعي أثر دونللموارد 

عبرت القائمة جيم، في بيان مشترك، عن تقديرها للتحديث المقترح لشروط التمويل في الصندوق. وكان هذا  -48

 تحقيققاعدة التمويل في الصندوق و لتوسيع الزاوية حجرالهيكلية المالية للصندوق و إصالح نحو هاما لماع  مَ 

األكثر من أجل خدمة البلدان النامية على وجه أفضل والحد من الفقر في المناطق الريفية  األمثل اهامستو

 ضعفا.

وتطلعت القائمة جيم إلى التنفيذ الناجح لشروط التمويل المحدثة وأشارت إلى أن وصول الصندوق إلى  -49

 ة.ا سيساهم في استدامة المؤسسبه التنبؤ يمكناالقتراض من السوق بأسعار أقل وتكاليف 

ث في الصندوق، وفقا وذك ر األعضاء بأن شروط التمويل المحدثة ينبغي أن تتواءم مع نهج التخرج المحد   -50

 للمناقشات التي انعقدت في سياق المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر للموارد.

 الصندوق من المقدم التمويل سياساتوردا على سؤال يتعلق بعملية الموافقة على التغييرات المقترحة على  -51

بل بل لجنة مراجعة الحسابات، والحقا من ق  ستعرض أوال من ق  ، أوضحت اإلدارة بأن المقترح سي  ومعاييره

، إلى مجلس المحافظين المجلس التنفيذي ؤيدهايالمقترحة، التي المجلس التنفيذي. وستقدم التعديالت 

وتقديمه إلى مجلس المحافظين  2021قترح في عام توقع استعراض هذا المي  الستعراضها والموافقة عليها. و

 .2022في فبراير/شباط التي ستعقد في دورته 

ضة وفيما يتعلق بالحدود القصوى، والركائز، والمنح الخاصة بالبلدان المؤهلة للحصول على الموارد المقترَ  -52

، أوضحت ضةالمقترَ  الموارد على الحصول آليةمن خالل كل من نظام تخصيص الموارد على أساس األداء و

بالنسبة بمخاطر االئتمان و ،اإلدارة بأنه سيكون هناك حد عام واحد لكل بلد. وسيرتبط هذا باستهالك رأس المال

 .ضةالمقترَ  الموارد على الحصول آليةضة من خالل للموارد المقترَ 
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 الحصول آليةعالية من خالل  حرجة مديونية من تعانيتيسيرية إلى البلدان التي  اقروضولن يقدم الصندوق  -53

 بالنسبة لتلك البلدان. تحمله يمكن ال دين عبء، وذلك لتجنب المساهمة في ضةالمقترَ  الموارد على

وستستخدم اإلدارة منهجيتها الحالية للتسعير، بما يتماشى مع منهجية البنك الدولي. وتعمل اإلدارة على تحديد  -54

مزيد من الوقت قبل عرض النتائج إلى نماذج تسعير جديدة تستند أيضا إلى خبرتها في االقتراض، وستحتاج 

 ناك وإذا ماسعير جديدتين أمرا مرهقا. تنفيذ سياسة ومنهجية تسيكون والخيارات الممكنة على األعضاء. و

 ، سي نظر فيه من أجل التجديد الثالث عشر للموارد.لذلك تقبل هناك

تطبيق رسوم المعامالت، ذكرت اإلدارة بأن هذه ستكون في نهاية المطاف  إمكانية وباإلشارة إلى سؤال بشأن -55

ض رسوم على نظام فرَ ت  ولن  .ضةالمقترَ  الموارد على الحصول آليةمحصورة بالتمويل المستمد من موارد 

، دعت اإلدارة األعضاء إلى النظر في االعتبار في وضع ذلك معتخصيص الموارد على أساس األداء. و

المتمثل في  المصرفي النمط خياروشمل هذا . ذا النموذجه نموذج عمل الصندوق المفضل لديهم مع تطور

لمخاطر. على ا مدى إقبالهمإدخال استرداد التكاليف والرسوم. كما طلبت اإلدارة من األعضاء التعبير عن 

 القادم في مايو/أيار. المعتكفأثناء  ربما ،األعضاءالخيارات ومناقشتها مع استطالع وسيجري 

إلحالتها  2021عام والتزمت اإلدارة بعرض أي تغييرات ذات صلة بسياساتها ومعاييرها على المجلس في  -56

 .2022من أجل الموافقة عليها في فبراير/شباط إلى مجلس المحافظين 

وفي الختام، أشارت اإلدارة إلى أن آجال االستحقاق األطول كانت أحد العوامل المحركة الرئيسية للتيسيرية.  -57

للبلدان  المقرروسوف يسمح النهج  وسوف يستمر توفير مستويات أعلى من التيسيرية إلى البلدان األشد فقرا.

سنة. أما البلدان ذات الدخل القومي اإلجمالي األعلى  35األشد فقرا باالستفادة من فترة السداد القصوى البالغة 

 فلن تحصل إال على فترات آجال استحقاق أقصر.

من استخدام الموارد األساسية  ألغيت،قد  االلتزامرسوم و المقدمة الرسومإلى أن  حذ ر أحد األعضاء، مشيراو -58

جميع التكاليف ذات ف: سيجري حمايتها االستدامة الماليةأن لمجلس لاإلدارة وأكدت لدعم التكاليف اإلدارية. 

بالكامل بشكل عام ستكون مشمولة  ضةالمقترَ  األموال مع التعامل فيالصلة المباشرة التي يتكبدها الصندوق 

 من خالل أسعار إعادة اإلقراض.

 مسائل التسيير –من جدول األعمال  8البند 

 تعيين أعضاء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي (أ)

 :النتيجة

  على تعيين أعضاء: )أ( لجنة التنفيذي من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، وافق المجلس  1-11وفقا للمادة

المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس مراجعة الحسابات؛ )ب( لجنة التقييم؛ )ج( مجموعة العمل 

 األداء.

   2024عام من ن أعضاء هذه الهيئات لمدة ثالث سنوات تنتهي في الدورة األولى للمجلس التنفيذي يعي. 

  ،بعد أن استكملت  االنتقال بإطار المعنية العمل مجموعةأعلن المجلس بشكل رسمي حل عالوة على ذلك

 مهامها.
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 أخرىمسائل  –من جدول األعمال  9البند 

 تحديث شفوي بشأن مشاركة الصندوق في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية (أ)

 :النتيجة

 العتماد  تهواستجاب أحاط المجلس علما بالتحديث الخاص بمشاركة الصندوق في إصالح األمم المتحدة

الذي يجري كل أربع سنوات في للسياسات االستعراض الشامل  قرارلالجمعية العامة لألمم المتحدة 

 .2020ديسمبر/كانون األول 

 .ستعرض وثيقة تقدم تحديثا شامال على دورة سبتمبر/أيلول للمجلس التنفيذي 

أشارت اإلدارة إلى أن دمج أهداف التنمية المستدامة في اإلبالغ المؤسسي طريقة ممتازة لقياس التقدم المحرز  -59

 من شأنها أن التشغيلية النتائج إدارة نظامفي  ةجديد خاصيةوقد أطلق الصندوق . 2030نحو تحقيق خطة عام 

أن يساعد الصندوق على  ذلكومن شأن أهداف التنمية المستدامة.  غاياتبلمؤشرات الرئيسية للصندوق اتربط 

نموذج  ملءأيضا ل وسيكون ذلك مفيدا. الغاياتهذه  تحقيق في بصورة تلقائية قياس مساهمة نتائج المشروعات

 .الذي يجري كل أربع سنواتللسياسات االستعراض الشامل اإلبالغ عن 

، أشارت اإلدارة إلى أن جميع برامج الفرص االستراتيجية المتحدة األمم إصالح خطةوفيما يتعلق بتنفيذ  -60

 التنمية مجال في للتعاون المتحدة األمم عمل إطارالقطرية الجديدة ستكون متوائمة بشكل كامل وصريح مع 

من هذه األطر. وتبذل الوكاالت التي تتخذ من روما  إطارا بالفعل التوقيع على ثمانية عشر تم. وقد المستدامة

 المتحدة األمم عمل طرأاسترشدت به للمشاركة في التحليل القطري المشترك الذي استباقية  جهودامقرا لها 

من أهداف التنمية  2غايات الهدف سيما فيما يتعلق ببالمعلومات، وال  المستدامة التنمية مجال في للتعاون

 المستدامة.

المعاد  المقيمين المنسقين نظام، سيساهم الصندوق في اتفاقية تقاسم التكاليف لتمويل ويلمالتوفي سياق اتفاق  -61

على المستوى  اإلنمائية المتحدة األمم منظومةوسيزيد من مساهمته بما يتماشى مع زيادة مشاركته في ، تنشيطه

في المائة لضمان تمويل مستقر ويمكن التنبؤ به لوظائف  1 غالقطري. كما سيدفع الصندوق رسم التنسيق البال

 على المستوى القطري، واإلقليمي، والعالمي. اإلنمائية المتحدة األمم منظومةالتنسيق األساسية ل

الدوائر لجمع بيانات مستفيضة عن مشاركة الصندوق في  الصندوق مجموعة عمل مشتركة بينكما أنشأ  -62

التزام الصندوق بتحسين الكفاءة مما يدل على ، على المستوى القطري األعمال تسييراستراتيجيات تطبيق 

 .2024و 2022والعمل بصورة جماعية مع وكاالت األمم المتحدة إلنشاء مكاتب خلفية مشتركة بين عامي 

 50المشتركة، تجاوز الصندوق بالفعل أهداف إصالح األمم المتحدة مع وجود أكثر من وفيما يتعلق بالمباني  -63

 في المائة من مكاتبه في مواقع مشتركة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى.

الجديد، الذي سيخضع  المقيمين المنسقينوشجع أحد األعضاء اإلدارة على تقديم الدعم الكامل لنظام  -64

 الستعراض في األشهر القادمة.

 يوفر 2020 لعام سنوات أربع كل يجري الذي للسياسات الشامل االستعراضوشدد بعض األعضاء على أن  -65

توجها استراتيجيا بشأن المناخ والتنوع البيولوجي )من بين قضايا أخرى( واقترحوا استخدام الصندوق لهذه 

نه من الصعب اإلبالغ عن إع صوته بشأن المناخ والتنوع البيولوجي. وعلقت اإلدارة بقولها سم  الفرصة لكي ي  

؛ ولكن ستدرج معلومات سنوات أربع كل يجري الذي للسياسات الشامل االستعراضالقضايا الشاملة في إطار 

 في التقرير المقدم إلى دورة سبتمبر/أيلول للمجلس.كمية ونوعية عن تلك المجاالت 
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هي المجاالت التي تحتاج فيها األمم النزاعات على أن السياقات الهشة والتي تعاني من أحد األعضاء د وشد -66

 المنسقينجهود لضمان المواءمة بين نظام بذل تكون أكثر تماسكا، وأكد على الحاجة إلى إلى أن المتحدة 

 ونظام المنسقين اإلنسانيين. المقيمين

، اإلنمائية المتحدة األمم منظومةوردا على سؤال حول مواءمة عملية الالمركزية في الصندوق مع إصالح  -67

 .المقيمين المنسقينأقوى مع نظام  يعزز عالقة القطريالحضور علقت اإلدارة بقولها إن 

، وال سيما 19-لكوفيد ستجابةواال الساحل بمنطقة الخاص المشترك البرنامجوسلطت اإلدارة الضوء على  -68

 ، كأعمال رائدة للتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.الريف فقراء تحفيز مرفقمشروعات 

أوضحت اإلدارة بأن زيارات وردا على سؤال حول تنسيق الصندوق في البلدان التي ليس له فيها حضور،  -69

القطرية لألمم المتحدة.  لألفرقةالرئيسية  توالمعتكفااالجتماعات المدراء القطريين لتلك البلدان تنظم خالل 

على ذلك، تقوم الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  كما أنه يمكن االنضمام لهذه االجتماعات افتراضيا. وعالوة

 لها بتمثيل بعضها البعض في تلك االجتماعات في حاالت الغياب.

 التنفيذي السادس للمجلس للمعتكفاألنشطة التحضيرية  تحديث شفوي بشأن (ب)

 :النتيجة

  التحضيرية للمعتكف السادس للمجلس أحاط المجلس علما بالتحديث الذي قدمته اإلدارة بشأن األنشطة

 مايو/أيار. 19و 18التنفيذي الذي ينظم يومي 

  ستعمل أمانة الصندوق معBob Wright  لمجلس التنفيذي، إلصدار برنامج نهائي بأسرع ر معتكف ايس   ، م

 مكن.يما 

مؤكدين من عن دعمهم، أعربوا و للمعتكفالتحضيرية تحديث اإلدارة بشأن األنشطة ب علمااألعضاء أحاط  -70

مجاال  لمعتكفا أن يوفر . وينبغيلألفكارإلجراء تبادل صريح  الفرصة لألعضاء أن تتاحعلى أهمية جديد 

 ر للموارد، وحول كيفية ضمانيد الثاني عشمناقشات بناءة بشأن مستقبل الصندوق ما بعد فترة التجدإلجراء 

. ويمكن لمناقشات 19-كوفيد بعد ماالعالمي، وال سيما في فترة  صعيدالدور نشط على ب اضطالع الصندوق

مضاعفة أثره بحلول عام إلى أن تولد صورة أوضح ألولويات الصندوق األكثر إلحاحا وهو يسعى  المعتكف

 لتنفيذ في الوقت المناسب.إلى ا الحاجة مراعاة بناء توافق في اآلراء، مع وينبغي. 2030

ر لوضع اللمسات األخيرة على برنامج يس  وأوضح رئيس المجلس أنه في حين ستعمل أمانة الصندوق مع الم   -71

"مادة في أسرع وقت ممكن وعلى أساس المدخالت التي تتلقاها من األعضاء، ستقوم اإلدارة بإعداد  المعتكف

 التنمية مركزو البحار، وراء لما التنمية معهدعلى أساس الدراسات التي أجراها  المعتكفأجل  منللتفكير" 

 .العالمية

 الدورة اختتام

أعرب رئيس المجلس عن شكره للمجلس التنفيذي على الدورة المثمرة والموافقة على العديد من البنود، مما  -72

 .الفقيرة المسار المنشود نحو مضاعفة أثره لصالح المجتمعات المحلية الريفية على بثباتالصندوق  وضع

 المجلس في المنصة التفاعلية للدول األعضاء بوصفه الوثيقة لرئيسويرد النص الكامل للبيان الختامي  -73

EB 2021/132/INF.10. 
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 والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي الثانيةلدورة االتصويت بالمراسلة على بنود جدول األعمال المعروضة للموافقة عليها في 

عدد األصوات  بند جدول األعمال جدول األعمال

 المدلى بها

 

 األصوات

*% 

عدد األصوات 

 "نعم"

 نعم

**% 

 عدد األصوات

 "ال"

 ال

**% 

 امتناع

15 (a)(i) a. 100 009.658 5 90.3 009.658 5 الهند: مشروع تسريع النمو الزراعي الريفي الشمولي في تشاتيسغار - - - 

15 (a)(ii) a. 100 009.658 5 90.3 009.658 5 جنوب السودان: برنامج زيادة قدرة سبل العيش على الصمود - - - 

15 (a)(iii) a.  استكمال مفاوضات القرض من البرازيل: مذكرة رئيس الصندوق: تمديد مهلة

أجل مشروع غرس الصمود في مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في 

 الشمال الشرقي في البرازيل

5 009.658 90.3 5 009.658 100 - - - 

16 (a)  100 009.658 5 90.3 009.658 5 2020ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى - - - 

16 (b)  100 009.658 5 90.3 009.658 5 2021احتياجات السحب الثاني واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام - - - 

17 (a)  برنامج التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

5 009.658 90.3 5 009.658 100 - - - 

17 (b)  مذكرة تفاهم بين شركةHELP Logistics 100 009.658 5 90.3 009.658 5 والصندوق - - - 

 التصويت بالمراسلة تبلغ ما ال يقل عن ثلثي  صحة من للتثبت بةفاألصوات المطلو( في المجلس التنفيذي. 5 546.927األصوات ) لألصوات المدلى بها من مجموع عدد المئوية ة* تشير األعداد إلى النسب

 مجموع عدد األصوات. (3 697.952)

 نصف أكثر منمن  الغالبية هذه تتألفشرط أن  اإليجابية، األصوات من أغلبية ثالثة أخماسلزم الحصول على تشير األعداد إلى النسبة المئوية لألصوات "نعم" و"ال" من مجموع عدد األصوات المدلى بها. وي** 

 األصوات في المجلس التنفيذي. مجموع عدد( 773.464 2)
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نتائج التصويت بالمراسلة على بنود جدول األعمال المعروضة للموافقة عليها في 

 والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي الثانيةالدورة 

 المسائل التشغيلية -15

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

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 تشاتيسغار في الشمولي الريفي الزراعي النمو تسريع مشروع: الهند (أ)

وضميمتها واتفاقية التمويل المتفاوض  ،EB 2021/132/R.24المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في الوثيقة 

 :على التمويل المقترح بموجب القرار التالي والموافقة، بشأنها

بشروط عادية تعادل قيمته سبعا وستين مليون "قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الهند قرضا 

دوالر أمريكي(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون  000 000 67دوالر أمريكي )

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

 الشرقية والجنوبية أفريقيا (2)

 جنوب السودان: برنامج زيادة قدرة سبل العيش على الصمود في جنوب السودان  (أ)

واتفاقية التمويل  وتصويبها ،EB 2021/132/R.25المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في الوثيقة 

 :على التمويل المقترح بموجب القرار التالي والموافقة، المتفاوض بشأنها

تعادل للغاية قرضا بشروط تيسيرية  جنوب السودان جمهوريةحكومة قـرر: أن يقدم الصندوق إلى "

(، على أن يخضع ألية شروط دوالر أمريكي 000 900 1دوالر أمريكي ) مليونا وتسعمائة ألفقيمته 

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

منحة بموجب إطار القدرة على  السودان جنوب جمهوريةحكومة أن يقدم الصندوق إلى "قرر أيضا: 

(، دوالر أمريكي 000 900 7دوالر أمريكي ) سبعة ماليين وتسعمائة ألف اتعادل قيمتهتحمل الديون 

خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة تعلى أن 

 ." في هذه الوثيقة

 والكاريبي الالتينيةأمريكا  (3)

البرازيل: مذكرة رئيس الصندوق: تمديد مهلة استكمال مفاوضات القرض من أجل  (أ)

مشروع غرس الصمود في مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في الشمال 

 الشرقي

 ثالثة ةلمد نهائي على تمديد، والموافقة EB 2021/132/R.41المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في الوثيقة 

للتفاوض بشأن اتفاقية التمويل واتفاقية الضمانات المحددة للمهلة  – 2021 حزيران/يونيو 30 حتى – أشهر

 .غرس الصمود في مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في الشمال الشرقيمشروع ل

 المسائل المالية -16

 2020األول ديسمبر/كانون  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى  (أ)

 القرار التالي: والموافقة على، EB 2021/132/R.26المجلس التنفيذي مدعو للنظر في الوثيقة 
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من الالئحة الثانية عشرة من اللوائح المالية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نظر  6وفقا للمادة "

وفي تقرير  2020سمبر/كانون األول دي 31المجلس التنفيذي في القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

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

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

من اللوائح المالية للصندوق الوضع المالي والنتائج  13لالئحة ووفقا  إلقرارها. 2022في فبراير/شباط 

  ، لن يجري أي تحويل إلى االحتياطي العام"2020المالية في نهاية عام 

 2021احتياجات السحب الثاني واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام  (ب)

حتياجات السحب الثاني واألربعين وفي ا EB 2021/132/R.27للنظر في الوثيقة المجلس التنفيذي مدعو 

 :واعتماد القرار التالي 2021من مساهمات الدول األعضاء لعام 

ً للبند  "يوافق من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية  4)ج( من المادة 5المجلس التنفيذي، وفقا

مساهمات التجديد من  األخيرالزراعية، والالئحة الخامسة من اللوائح المالية للصندوق على السحب 

 وثائق المساهمات، أو حسبما تنص عليه 2021 نيسان/أبريلفي  الصندوق الحادي عشر لموارد

ى غطَّ . وت  2021على القروض والمنح لعام  اتفوالمبرمة مع الدول األعضاء اإلفرادية، لتغطية الصر

السحب من هذه ، والتي ال يشملها 2021أية مبالغ أخرى مطلوبة الحتياجات الصرف في عام 

المساهمات، من األصول السائلة للصندوق. ويفوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بالعمل وفقا 

 "لهذا القرار

 أخرى مسائل -17

برنامج التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية والصندوق الدولي  (أ)

 للتنمية الزراعية 

من اتفاقية إنشاء  8من المادة  2ووفقا للبند  ،EB 2021/132/R.28الوثيقة  المجلس التنفيذي مدعو للنظر في

الصندوق، تفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على برنامج تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان لإلغاثة 

بما يتفق أساسا مع األحكام الواردة في  ،واألعمال اإلنسانية والصندوق وإبرامه من أجل وضع إطار للتعاون

التنفيذي . وسي قدم برنامج التعاون المشترك بعد توقيعه إلى المجلس EB 2021/132/R.28الوثيقة ملحق 

 للعلم في دورة الحقة.

  والصندوق HELP Logisticsمذكرة تفاهم بين شركة  (ب)

من اتفاقية إنشاء  8من المادة  2فقا للبند ، ووEB 2021/132/R.29المجلس التنفيذي مدعو للنظر في الوثيقة 

والصندوق  HELP Logisticsرئيس الصندوق بالتفاوض على مذكرة تفاهم بين شركة الصندوق، تفويض 

 وإبرامها، من أجل وضع إطار للتعاون بما يتفق أساسا مع األحكام الواردة في ملحق الوثيقة

EB 2021/132/R.29 .المجلس التنفيذي للعلم في دورة الحقة علىمذكرة التفاهم بعد توقيعها  وستعرض. 
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 الثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذيو الثانيةالدورة  قبلقائمة بالوثائق المعروضة 

 عنوان الوثيقة بند جدول األعمال رمز الوثيقة

 الدورة أثناء لالستعراض بنود

EB 2021/132/R.1/Rev.1 + Add.1/Rev.1 2 جدول األعمال المؤقت 

EB 2021/132/R.2 3 االعتبارات: بالديون التمويل زيادة خالل من الصندوق أثر نطاق توسيع 

 السوق من المحتمل باالقتراض المتعلقة االستراتيجية

EB 2021/132/R.3 4(a)(i) العادية المنح سياسة 

EB 2021/132/R.4 4(b) الصندوق في التنوع 

EB 2021/132/R.5 + Add.1/Rev.1 5(a) الصندوق في المعدلة التقييم سياسة 

EB 2021/132/R.6 + Add.1 5(b) ونظامها التنفيذي للمجلس التابعة التقييم لجنة اختصاصات من المنقحة النسخة 

 الداخلي

EB 2021/132/R.7 6(a) مشاورات خالل مناقشتها جرت التي والبرامج المشروعات مقترحات موجز 

 2021 نيسان/أبريل 14 في ع قدت التي التنفيذي المجلس

EB 2021/132/R.8 6(b) وضع حول تحديث - الريفية العيش سبل تنمية مشروع - اليمنية الجمهورية 

 التنفيذ ترتيبات

EB 2021/132/R.9 + Add.1 7(a)(i) الموارد على والحصول لألهلية إطار: المقتَرضة الموارد على الحصول آلية 

EB 2021/132/R.10 + Add.1 + Add.2 7(a)(ii) الصندوق في التمويل شروط تحديث 

EB 2021/132/R.11 + Add.1 8(a) التنفيذي للمجلس التابعة الفرعية الهيئات أعضاء تعيين 

 اإلنترنت على لالستعراض بنود

EB 2021/132/R.12 + Add.1 6(a) أعمال لمنع المتحدة األمم الستراتيجية التطرق في الصندوق نهج عن تحديث 

 لها والتصدي الجنسيين واالنتهاك واالستغالل الجنسي التحرش

EB 2021/132/R.13 + Add.1 6(b) والعنصرية الكراهية خطاب لمكافحة الصندوق يبذلها التي الجهود عن تحديث 

 األخرى التمييز وأشكال

EB 2021/132/R.14 + Add.1 6(c) لة األموال استخدام تحديث  2020 عام من المرحَّ

EB 2021/132/R.15 + Add.1 11(a)(i) لبرنامجوا القطرية االستراتيجية تقييم - االتحادية الديمقراطية نيبال جمهورية 

 القطري

EB 2021/132/R.16 + Add.1 11(a)(ii) القطري لبرنامجوا القطرية االستراتيجية تقييم - أوغندا جمهورية 

EB 2021/132/R.17 11(a)(iii) القطري لبرنامجوا القطرية االستراتيجية تقييم - السودان جمهورية 

EB 2021/132/R.18 + Add.1 + Add.2 12(a) الصندوق واستجابة الريف فقراء لتحفيز الصندوق مرفق تنفيذ بشأن تحديث 

 19-كوفيد لجائحة نطاقا األوسع

EB 2021/132/R.19 + Add.1 + Add.2 12(b)(i)a. 2026-2021 – القطرية االستراتيجية الفرص برنامج :نيبال 

EB 2021/132/R.20 + Add.1 + Add.2 12(b)(ii)a. :2027-2021 – القطرية االستراتيجية الفرص برنامج جمهورية أوغندا 

EB 2021/132/R.21 + Add.1 + Add.2 12(b)(iii)a. :2027-2021 – القطرية االستراتيجية الفرص برنامج جمهورية السودان 

EB 2021/132/R.22 13(a) والخصوم األصول إدارة عن تحديث 

EB 2021/132/R.23 + Add.1 14(a) 2021 لعام الغذائية النظم بشأن المتحدة األمم قمة مؤتمر في الصندوق مساهمة 
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 بالمراسلة التصويت خالل من بشأنها إجراءات التخاذ بنود

1EB 2021/132/R.24 + Add.1 + Sup.1 15(a)(i)a. تشاتيسغار في الشمولي الريفي الزراعي النمو تسريع مشروع :الهند جمهورية 

1EB 2021/132/R.25 + Corr.1 + Sup.1 15(a)(ii)a. في الصمود على العيش سبل قدرة زيادة برنامج :السودان جنوب جمهورية 

 السودان جنوب

EB 2021/132/R.41 15(a)(iii)a. استكمال مهلة تمديد :الصندوق رئيس مذكرة :االتحادية البرازيل جمهورية 
 في المناخ تغير مواجهة في الصمود غرس مشروع أجل من القرض مفاوضات

 الشرقي الشمال في الريفية المجتمعات

EB 2021/132/R.26 16(a) 2020 األول كانون/ديسمبر 31 حتى للصندوق الموحدة المالية القوائم 

EB 2021/132/R.27 16(b) 2021 لعام األعضاء الدول مساهمات من واألربعين الثاني السحب احتياجات 

EB 2021/132/R.28 17(a) اإلنسانية واألعمال لإلغاثة سلمان الملك مركز بين المشترك التعاون برنامج 

 الزراعية للتنمية الدولي والصندوق

EB 2021/132/R.29 17(b) شركة بين تفاهم مذكرة HELP Logistics والصندوق 

EB 2021/132/R.30 18(a) التقييم للجنة الخاصة السابعة الدورة محاضر 

EB 2021/132/R.31 18(b) التقييم للجنة المائة بعد عشرة الثانية الدورة محاضر 

EB 2021/132/R.32 18(c) بنظام المعنية العمل لمجموعة عشر والخامس عشر الرابع االجتماعين محاضر 

 األداء أساس على الموارد تخصيص

EB 2021/132/R.33 + Corr.1 18(d) المائة بعد الستين اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنة رئيس تقرير 

EB 2021/132/R.34 19(a) تحديث: والتكنولوجيا والعمليات الموظفين خطة 

 الغرض مع المواءمة /للعلم بنود

 .الرابط على األعضاء للدول التفاعلية المنصة على الغرض، مع المواءمة نهج بموجب الموف رة المعلومات ذلك في بما للعلم، المعروضة اإلضافية الوثائق تنشر سوف

 

 

                                         
 

 
 ع رضت هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية فقط. 1

https://webapps.ifad.org/members/eb/132
https://webapps.ifad.org/members/eb/132


EB/132   الثالثالملحق  

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

والثالثين بعد المائة  قائمة المندوبين في الدورة الثانية

 اجتماع افتراضي – للمجلس التنفيذي

Delegations at the 132nd session of 
the Executive Board – VIRTUAL 

MEETING  

Délégations à la cent trente-

deuxième session du Conseil 
d’administration– RÉUNION EN 

LIGNE 

Delegaciones en el 132o período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva – 

SESIÓN VIRTUAL 
 

 الدورة الثانية والثالثون بعد المائة –المجلس التنفيذي 

 2021أبريل/نيسان  19روما، 
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دورة  – بعد المائة للمجلس التنفيذي والثالثين الثانية جدول األعمال المؤقت للدورة

 افتراضية

 معلومات للسادة ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 والثالثونالثانية  الدورةعقد ت  ، س19-المتخذة في إطار االستجابة لجائحة كوفيد الوقائية مع التدابير يتماشى بما -1

من  2021أبريل/نيسان  21حتى يوم األربعاء،  19يوم اإلثنين،  من وستلتئمافتراضيا.  التنفيذي للمجلس

 )بتوقيت وسط أوروبا( من كل يوم. مساء 305.حتى الساعة  ظهرا 12.30الساعة 

 ومن أجل تبسيط االجتماع، يجري عرض بنود جدول األعمال باأللوان في المجموعات التالية:  -2

 ؛للنظر فيها أثناء الدورةبنود  -أوال 

 ،بنود للتعليق عليها على اإلنترنت -ثانيا 

 ة،من خالل التصويت بالمراسل عليها للموافقة بنود –ثالثا 

 .بنود منشورة على اإلنترنت للعلم -رابعا 

لإلشارة ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى العبارات التالية االجتماع،  لسير اليهوتس -3

 إلى اإلجراء الواجب على المجلس اتخاذه:

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

 بنود للعلم في القسم الرابع

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

. وينبغي إرسال هذا التنفيذي المجلسفي عضاء ممثلي الدول األالصندوق ضرورة ذلك، أو بناء على طلب 

 الطلب كتابة إلى سكرتير الصندوق، قبل أسبوع من انعقاد الدورة كحد أقصى.

 برنامج عمل الدورة

برنامج عمل الدورة  وسي نشراألعمال بالضرورة الترتيب الذي ستناقش فيه الوثائق. ال تعكس أرقام بنود جدول  -5

، متضمنا توقيت الدورة صندوق وعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء قبل انعقادلل الشبكي موقعالعلى 

 وترتيب المناقشات.

 .التنفيذيخالل دورة المجلس يقتصر برنامج عمل الدورة على البنود التي ستناقش سو -6
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 جدول األعمال المؤقت

 لالستعراض أثناء الدورة بنود -أوال 

 افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.1/Rev.1) اعتماد جدول األعمال - 2

 [لالستعراض] (EB 2021/132/R.2) االستراتيجية مع رئيس الصندوق المناقشة - 3

  المؤسسية التقارير - 4

 السياسات واالستراتيجيات (أ)

 ]للموافقة[( EB 2021/132/R.3)المنح العادية في الصندوق  سياسة (1)

 [لالستعراض] (EB 2021/132/R.4)تقرير بشأن التنوع في الصندوق  (ب)

 لتقييم ا - 5

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.5)سياسة التقييم في الصندوق  (أ)

  ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.6) ونظامها الداخلي ختصاصات لجنة التقييمالنسخة المنقحة من ا (ب)

  المسائل التشغيلية - 6

 المنعقدة المجلس التنفيذي جرت مناقشتها في مشاوراتموجز مقترحات المشروعات والبرامج التي  (أ)

  [للعلم] (EB 2021/132/R.7) 2021أبريل/نيسان  14في 

 [لالستعراض] (EB 2021/132/R.8)في اليمن  تنمية سبل العيش الريفيةتحديث عن مشروع  (ب)

 المسائل المالية  - 7

( 2024-2022مواضيع من نموذج عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق واإلطار المالي ) (أ)

  ]للموافقة[

 (EB 2021/132/R.9) آلية الحصول على الموارد المقترضة (1)

 (EB 2021/132/R.10) تحديث شروط التمويل في الصندوق (2)

 مسائل التسيير - 8

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.11)تعيين أعضاء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي  (أ)

 مسائل أخرى - 9

 [علم]للتحديث شفوي بشأن مشاركة الصندوق في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  (أ)

 [علم]للتحديث شفوي بشأن األنشطة التحضيرية للمعتكف السادس للمجلس التنفيذي   (ب)
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 نترنتبنود لالستعراض على اإل –ثانيا 

تعليقات قد تكون لديهم على الوثائق التالية من  ةتقديم أيل المجلس التنفيذي مدعوونالدول األعضاء في ممثلو 

 7حتى  ستكون مفتوحةعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء، والتي المتاحة خالل اللوحة اإللكترونية 

عبر  المستلمة. وستسعى اإلدارة إلى تقديم ردود في الوقت المناسب على التعليقات 2021 أبريل/نيسان

في نشر وثيقة تتضمن جميع التعليقات والردود على المنصة باللغات الرسمية األربع للصندوق ست  اإلنترنت و

 .قت ممكنأقرب و

 التقارير المؤسسية - 10

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

 [ ]لالستعراض (EB 2021/132/R.12) الجنسيين والتصدي لها واالنتهاكواالستغالل 

تحديث عن الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز األخرى  (ب)

(EB 2021/132/R.13) لالستعراض[] 

 []لالستعراض (EB 2021/132/R.14)تحديث استخدام األموال المرحلة  (ج)

 التقييم - 11

 [ ]لالستعراضتقييمات االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري  (أ)

 (EB 2021/132/R.15)نيبال  (1)

 (EB 2021/132/R.16)أوغندا  (2)

 (EB 2021/132/R.17)السودان  (3)

 المسائل التشغيلية - 12

تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق التشغيلية  وضعالتقرير المرحلي عن  (أ)

 []لالستعراض (EB 2021/132/R.18) 19-األوسع نطاقا لجائحة كوفيد

 ومذكرات أعدها مكتب التقييم المستقل في الصندوق االستراتيجية القطريةبرامج الفرص  (ب)

 [ ]لالستعراض

 آسيا والمحيط الهادي (1)

  (EB 2021/132/R.19)نيبال  (أ)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 (EB 2021/132/R.20)أوغندا  (أ)

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (3)

 (EB 2021/132/R.21)السودان  (أ)

 المسائل المالية - 13

 [ ]لالستعراض (EB 2021/132/R.22)تحديث عن إدارة األصول والخصوم  (أ)

 التقارير المرحلية - 14

 []لالستعراض (EB 2021/132/R.23)( 2021الغذائية )لنظم امساهمة الصندوق في مؤتمر قمة  (أ)
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 من خالل التصويت بالمراسلة التخاذ إجراءات بشأنهابنود  – ثالثا

للدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، ي دعى ممثلو الدول لدى اعتماد جدول األعمال المؤقت 

وينبغي إرسال رد  مكتوب يحد د  األعضاء التخاذ إجراءات بشأن البنود التالية من خالل التصويت بالمراسلة.

)بتوقيت  2021أيار /مايو 7التصويت )سواء كان "نعم"، أو "ال"، أو "امتناع"(، في موعد أقصاه منتصف ليل 

 وسي بل غ المجلس التنفيذي بنتائج التصويت بالمراسلة في الوقت المناسب. روما(.

 المسائل التشغيلية - 5

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

 آسيا والمحيط الهادي (1)

  تشاتيسغارالهند: مشروع تسريع النمو الزراعي الريفي الشمولي في  (أ)

(EB 2021/132/R.24) 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (2)

 جنوب السودان: برنامج زيادة قدرة سبل العيش على الصمود (أ)

 (EB 2021/132/R.25) 

 أمريكا الالتينية والكاريبي (3)

مشروع غرس الصمود في تمديد مهلة استكمال مفاوضات القرض من أجل البرازيل:  (أ)

مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في الشمال الشرقي 

(EB 2021/132/R.41) 

 المسائل المالية - 6

 (EB 2021/132/R.26) 2020ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  (أ)

 ]للموافقة[

  2021السحب الثاني واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام  احتياجات (ب)

(EB 2021/132/R.27) ]للموافقة[ 

 مسائل أخرى - 7

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.28)والصندوق مركز الملك سلمان مذكرة تفاهم بين  (أ)

 ]للموافقة[ (EB 2021/132/R.29)والصندوق  HELP Logistics شركة مذكرة تفاهم بين (ب)
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 بنود للعلم - رابعا

 ]للعلم[ 2تقارير الهيئات الفرعية - 4

 (EB 2021/132/R.30)محاضر الدورة السابعة الخاصة للجنة التقييم  (أ)

 (EB 2021/132/R.31)محاضر الدورة الثانية عشرة بعد المائة للجنة التقييم  (ب)

جموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد محاضر االجتماعين الرابع عشر والخامس عشر لم (ج)

 (EB 2021/132/R.32)على أساس األداء 

 (EB 2021/132/R.33)الستين بعد المائة تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  (د)

 تقرير مرحلي ]للعلم[ - 5

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

(EB 2021/132/R.34) 

 المواءمة مع الغرض/[للعلم]وثائق للعلم  -خامسا 

مة مع الغرض، ءرة بموجب نهج الموانشر الوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك المعلومات الموف  ت سوف

 .الرابطعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء على 

 

 

                                         
 

 
 وت عطى الكلمة لرؤساء الهيئات الفرعية لعرض موجز المناقشات المتعلقة بالبنود المقرر بحثها أثناء الدورة، حسب االقتضاء.  2
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