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 المحتوياتجدول 

 

 1 افتتاح الدورة -من جدول األعمال  1البند 

 2 اعتماد جدول األعمال -من جدول األعمال  2البند 

 2 مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق -من جدول األعمال  3البند 

 4 لمؤسسيةالتقارير ا –من جدول األعمال  4البند 

 4 الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز األخرى أ()

 5 (2025-2023التوجهات االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية ) ب()

 6 تحديث شفوي من مكتب الشؤون األخالقية ووحدة التحقيق التابعة لمكتب المراجعة واإلشراف ج()

 7 رابطة موظفي الصندوق بيان ه()

 الريفية والناجمة عن عدوان االتحاد الروسي علىالمحلية اآلثار المترتبة على األمن الغذائي والمجتمعات  و()

 8  أوكرانيا

 10 التقييم –من جدول األعمال  5البند 

 10 التقييم التجميعي بشأن أداء الحكومة في العمليات التي يدعمها الصندوق )أ(

 11 المسائل التشغيلية –من جدول األعمال  6البند 

تقرير عن االستراتيجيات القطرية ومقترحات المشروعات والبرامج والمنح وعمليات القطاع الخاص غير  )ب(

 11 السيادية التي نوقشت في مشاورة المجلس التنفيذي

 11 المسائل المالية –من جدول األعمال  7البند 

 11 معامالت اإلصدارات الخاصة المقترحة في الصندوق أ()

 12 الصندوق في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مشاركة ب()

ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمسارات المحتملة تخفيف استعراض مشاركة الصندوق في مبادرة  (1)

 12 للمضي قدما

 12 مشاركة الصندوق في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون: حاالت قطرية (2)

 13 الحوكمة –من جدول األعمال  8البند 

 13 اختيار الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق )أ(

 13 اختتام الدورة

 

 المالحق

 والثالثين بعد المائة الخامسةللموافقة عليها في الدورة المقدمة نتائج التصويت بالمراسلة على البنود  الملحق األول 

 للمجلس التنفيذي

 

  والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي الخامسةالدورة  إلىالمقدمة قائمة بالوثائق  الملحق الثاني 

  ةدورة مختلط –والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي  الخامسةفي الدورة  الوفودقائمة  الملحق الثالث 

  2022 نيسان/أبريل 27-25 - والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي الخامسةجدول أعمال الدورة  الملحق الرابع
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 مختلطةدورة  – والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي الخامسةمحاضر جلسات الدورة 

 افتتاح الدورة -من جدول األعمال  1البند 

والثالثين بعد المائة  الخامسةالتنفيذي، السيد جيلبير أنغبو، الدورة  رئيس الصندوق ورئيس المجلسافتتح  -1

 .للمجلس التنفيذي

وترد . عند االقتضاء نصية الرئيسية في أطرالنتائج  رجدت  وعمال. األوتعكس المحاضر ترتيب بنود جدول  -2

 .الدورة في الملحق الثاني فيالمقدمة الوثائق 

 :المجلس التنفيذي للصندوق في األعضاء المعتمدين حديثاورحب رئيس المجلس بممثلي الدول  -3

 السفيرسعادة ، للجمهورية الدومينيكية Mario ARVELO؛ 

 لجمهورية كوريا، السيد Kim HYUNGSIK؛ 

 السفيرسعادة ، لسويسرا Pio WENNUBST. 

ّحب  -4 من النرويج، وأيضا بالمنسق المشارك، السيد  Bjørg Skotnesبالمنسقة الجديدة للقائمة ألف، السيدة ور 

Ronald Meyer .من ألمانيا 

المنصة التفاعلية للدول األعضاء بوصفه الوثيقة  علىالنص الكامل للبيان االفتتاحي لرئيس المجلس تاح وي   -5

2022/135/INF.8 BE. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-INF-8.pdf
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 اعتماد جدول األعمال -من جدول األعمال  2البند 

 :النتائج

 اللنظر فيها أثناء الدورة، وبنود االذي تضمن بنودالمؤقت جدول األعمال  التنفيذي اعتمد المجلس 

مقدمة التخاذ إجراءات بشأنها عن طريق  ا، وبنوداإللكترونيلالستعراض من خالل خاصية التعليق 

 .ق األول نتائج التصويت بالمراسلة. وترد في الملحالتصويت بالمراسلة

 جمهورية فنزويال البوليفارية، وأيدها في ذلك ممثل الصين، عن قلقها إزاء الصيغة  ةوأعربت ممثل

)و( "اآلثار المترتبة على األمن الغذائي والمجتمعات الريفية والناجمة عن  4المستخدمة في عنوان البند 

ره إمكانية قيام االتحاد الروسي بعرض وجهات نظ توطرح "عدوان االتحاد الروسي على أوكرانيا

دولة عضوا وفقا للنظام الداخلي المعمول به  14خالل الدورة. وأوضحت اإلدارة أن هذا البند اقترحته 

وأنه جرت استشارة المجلس التنفيذي وتلقي اعتراضات فيما يتعلق بدعوة ممثل االتحاد الروسي للمشاركة 

في  امعن رغبته الشعبية الصين جمهوريةوجمهورية فنزويال البوليفارية  في الدورة. وأعرب ممثال

 .الدورةا على الصيغة المستخدمة في العنوان في محاضر مهيتسجيل اعتراض بلد

 التالية البنود  واعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال، الذي جرى تنقيحه مرة أخرى خالل الدورة ليعكس

 بالمراسلة:من خالل التصويت التخاذ إجراء بشأنها المجلس التنفيذي إلى المقدمة 

 التقارير المؤسسية -4

 السياسات واالستراتيجيات (د)

 استراتيجية الصندوق للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية (1)

 سياسة الصندوق الخاصة بنشر وثائق عمليات القطاع الخاص غير السيادية (2)

 المسائل التشغيلية -6

بشأن إعادة هيكلة التفويض بالصالحيات للموافقة على االنحرافات عن سياسة الصندوق  (أ)

 المشروعات ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات

 Credit with Rural Educationعمليات القطاع الخاص غير السيادية:  (ج)

Development Finance Institution (CRECER IFD) تعزيز التنمية الريفية من :

 ة القومياتخالل التمويل البالغ الصغر في دولة بوليفيا المتعدد

 على تقديم استراتيجية الدول الجزرية الصغيرة النامية للموافقة  ات فقبناء على طلب العديد من األعضاء، و

التي عليها عن طريق التصويت بالمراسلة، ولكن سيجري إدراجها في جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي 

 الدورة.في سبتمبر/أيلول إلجراء مداوالت بشأنها خالل  ست عقد

  المنصة  علىن شر جدول األعمال المنقح( 2022/135التفاعلية للدول األعضاء/R.1/Rev.3 EB.) 

 مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق -من جدول األعمال  3البند 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-1-Rev-3.pdf
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 :النتيجتان

  بأن المساهمات األساسية المقدمة من الدول األعضاء ينبغي أن تظل حجر أساس الهيكلية المالية  اإلقرارمع

للصندوق، ات فق على أنه ينبغي استكشاف خيارات التمويل المبتكر ووسائل االستفادة من حقوق المساهمين 

 .2030لصندوق ومضاعفة أثره بحلول عام وتنويع قاعدة موارد الصندوق من أجل توسيع نطاق أنشطة ا

  لمجلس ليمكن إجراء المزيد من المناقشات بشأن تحديد األولويات وفرص تمويل التنمية خالل معتكف

 التنفيذي في وقت الحق من العام، من خالل العمل مع الرئيس المنتخب حديثا.

"رؤية متوسطة وطويلة األجل من أجل تمويل للتفكير بشأن  المحفزرحب أعضاء المجلس التنفيذي بالتحليل  -6

إلى مناقشة ثرية.  ىي أدذوال ،EB 2022/135/R.2التنمية في الصندوق" على النحو الوارد في الوثيقة 

ورحب األعضاء كذلك بفرصة مناقشة هذه المسائل في إطار التحضير لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 

 الثالث عشر لموارد الصندوق.

الصندوق، فإن احتمال  ةمالي الذي تقوم عليه األساسوعلى الرغم من أن المساهمات األساسية ينبغي أن تظل  -7

ضئيل. وبينما ينبغي استكشاف جميع  2030ة لمضاعفة أثر الصندوق بحلول عام تعبئة موارد أساسية كافي

الخيارات المتاحة لزيادة االستفادة من حقوق المساهمين، فإن الحاجة إلى حماية التصنيف االئتماني للصندوق 

ن يكون عمليا واستدامته المالية على المدى الطويل تعتبر أساسية. وينبغي أن يظل الطموح عاليا، ولكن يجب أ

ذات الصلة وواقعيا. وينبغي أن تستكشف اإلدارة خيارات تمويل بديلة مبتكرة مع مراعاة المخاطر والقيود 

وينبغي أن يسعى الصندوق إلى تعزيز بروز صورته، وأن يتخذ نهجا سياسيا ويؤكد دوره في  .وقابلية التنفيذ

هيكلية التنمية، وبالتالي تبرير سبب الحاجة إلى زيادة المساهمات األساسية. وكانت هذه المساهمات بالغة 

 وحوار السياسات. األهمية أيضا في تمويل التدخالت "األكثر ليونة" مثل بناء القدرات وبناء المؤسسات

وأكد العديد من األعضاء أن تركيز الصندوق ينبغي أن ينصب على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة  -8

والدول ذات األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات. وأشار األعضاء إلى صعوبة الدنيا الدخل من الشريحة 

الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا وضمان  التوفيق بين توزيع األموال على البلدان المنخفضة

الطابع العالمي لنهج الصندوق ومهمته، والحفاظ على استدامته المالية واالستجابة الحتياجات الدول األعضاء 

 النامية وكذلك احترام متطلبات الجهات المانحة.

من الميزة النسبية للصندوق مستمد من مضاعفة حجم الصندوق. فجزء  تعنيومضاعفة األثر ال ينبغي أن  -9

صغر حجمه وسرعة تصرفه. وبدال من ذلك، ينبغي أن يسعى الصندوق إلى تحقيق مزيد من التكامل مع 

قدر المؤسسات المالية الدولية األخرى وأن يوسع مبادرات التمويل المشترك. ويمكن أن يصبح الحصول على 

مه، بما في ذلك التعاون مع الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة التمويل المتعلق بالمناخ واستخداأكبر من 

العالمية، جزءا ال يتجزأ من استراتيجية التمويل في الصندوق. وبفضل سجله القوي في توجيه التمويل المتعلق 

ي هذا بالمناخ مباشرة إلى المجتمعات الريفية الضعيفة، يمكن أن يستند الصندوق إلى ميزته النسبية الواضحة ف

ت مكانته بوصفه المؤسسة المالية الدولية األولى للتكيف مع المناخ. ومع ذلك، أقر األعضاء أيضا المجال ويثبّ 

وا الصندوق إلى الحفاظ على تركيزه على جميع بتكاليف المعامالت الالزمة للحصول على هذه األموال ودع  

وهدرها، وزيادة اإلنتاجية، مع تعميم المناخ في جوانب الزراعة، بما في ذلك سالسل القيمة، وفقد األغذية 

 جميع العمليات.

أساليب بزيادة الفعالية، وال سيما من خالل تنفيذ الالمركزية واستعراض  أيضا ويمكن أن يتأثر الوضع إيجابيا -10

 العمل لتبسيط المسائل وحلها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-2.pdf
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ء أن اإلصالحات المؤسسية األخيرة التي تسمح باالقتراض من السوق وإصدار وبينما رأى بعض األعضا -11

السندات ضرورية لزيادة قائمة الموازنة الخاصة بالصندوق وبرنامج القروض والمنح، فقد أعرب أعضاء 

 آخرون عن تحفظات بشأن هذا الخيار.

صندوق استعدادا للتجديد الثالث عشر ال في تمويلالوط لب من اإلدارة وضع خارطة طريق لمناقشة استراتيجية  -12

، وتحديد التحديات التي ينطوي عليها تحديد أولويات جدول أعمال الصندوق على المدى الصندوق لموارد

والطويل، واتخاذ نهج تدريجي. وسيكون من المفيد تحديد الفرص المتاحة لزيادة النمو القصير والمتوسط 

ع معتكف وضووإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة ويمكن أن تكون موتعبئة رأس المال القابل لإلعادة 

 إضافي للمجلس التنفيذي لمواصلة مناقشة الخيارات مع الرئيس المنتخب حديثا.

الواردة من األعضاء واقترحت ثالثة خيارات لتمكين الصندوق من  للتعقيباتوأعربت اإلدارة عن تقديرها  -13

رأس المال الخاص  تعبئة (2لتمويل األساسي من الحكومات المحلية؛ )االمزيد من تعبئة  (1مضاعفة أثره: )

تعبئة المزيد من الموارد المالية من الصندوق األخضر للمناخ واالتحاد  (3من المستثمرين المؤثرين؛ )

 األوروبي والمؤسسات األخرى.

ل من خالل جملة أمور من وتبادلت اإلدارة أيضا مقترحات لتحديد أولويات التمويل للبلدان المنخفضة الدخ -14

للبلدان من الموارد من خالل نظام نقاط شفاف لتخصيص أكبر قدر ممكن  يةبينها تعديل مستويات التيسير

ضة، المنخفضة الدخل وتقليل تكلفة مشاركة البلدان المنخفضة الدخل في آلية الحصول على الموارد المقتر  

 الصندوق.من خل من الشريحة العليا على تمويل وضمان أيضا استمرار حصول البلدان المتوسطة الد

 المؤسسيةالتقارير  –من جدول األعمال  4البند 

الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز  (أ)

 األخرى

 :النتيجة

  ،يرحب المجلس بالجهود الي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز األخرى

 ملتزمة.، وطلب من اإلدارة أن تظل يقظة وEB 2022/135/R.3على النحو المبين في الوثيقة 

في بيان مشترك، شجعت القائمة ألف، باستثناء هنغاريا واالتحاد الروسي، اإلدارة على مواصلة السعي إليجاد  -15

 بيئة تقدر ثراء الهويات والتجارب والمعتقدات ووجهات النظر والمهارات المختلفة.

لجمع  2021من عام  الرابعجري في الفصل ورحب األعضاء باالستجابة اإليجابية العامة لالستقصاء الذي أ   -16

معلومات على نطاق المنظمة عن انتشار ومصادر خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية فيما يتعلق بالصندوق 

الستقصاء كان جيدا، فقد طلب األعضاء الرد على اوبيئة العمل. وعلى الرغم من أن مقدم الخدمة يرى أن معدل 

 من اإلدارة استكشاف طرق لتحسينه.

اإلدارة أنه سيجري استعراض خطة عمل الصندوق وتعديلها لمعالجة مواطن الضعف المحددة في وذكرت  -17

الرد على االستقصاء، مع مراعاة خطة العمل االستراتيجية لألمين العام لألمم المتحدة. وتلتزم اإلدارة بمواصلة 

نوات خدمة أطول عن تجربة أقل جهودها لفهم األسباب الجذرية التي تؤدي إلى تعبير الموظفين الذين لديهم س

 إيجابية.

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-3.pdf
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 (2025-2023) التوجهات االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية (ب)

 النتيجتان:

  على 2025-2023التوجهات االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية للفترة التنفيذي استعرض المجلس ،

 .EB 2022/135/R.4/Rev.1النحو الوارد في الوثيقة 

  المقدمة من المجلس إرشاد عملية وضع الميزانية االستراتيجية المتوسطة  والتعقيباتوستواصل التعليقات

 2023النتائج للصندوق لعام برنامج العمل المستند إلى مقترح األجل واالستعراض المسبق الرفيع المستوى ل

 العادية. تهوميزاني

للمداوالت بشأن هذه المسألة  الحسابات وأحاط المجلس التنفيذي علما بالموجز الذي قدمه رئيس لجنة مراجعة -18

 في اجتماع اللجنة الذي عقد في الفترة األخيرة.

التي استجابت لطلب تعزيز القدرة على التنبؤ والشفافية في  ثيقةللووبشكل عام، أعرب األعضاء عن تقديرهم  -19

عملية إعداد الميزانية، فضال عن تقديم نتائج مبكرة للتكاليف المترتبة على الخيارات االستراتيجية مع مراعاة 

الميزانية األولويات االستراتيجية والموارد المتاحة. وال ينبغي استيعاب الزيادات الناتجة عن التضخم تلقائيا في 

 لى ضمان التقيد بالحدود الموضوعة على المبالغ المرّحلة.مرة أخرى عاإلدارة  تعملوينبغي أن 

عن المفاضالت التي ينطوي عليها كل سيناريو من أوضح معلومات  الحاجة إلىوشدد األعضاء على  -20

الشاملة مثل المساواة  موضوعاتسيناريوهات الميزانية الثالثة المقترحة وأثرها على األنشطة األساسية وال

بين الجنسين والمناخ والشباب والتغذية. وينبغي أن تسهم عملية تحديد األولويات هذه في المناقشات المستقبلية 

 المتعلقة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق وتحديد األهداف ذات الصلة.

ا إليجاد التوازن السليم والتركيز األمثل وشدد بعض األعضاء على أهمية استعراض حجم المشروعات وعدده -21

عبر األقاليم واألنشطة البرامجية والقطاعات التي ينبغي أن يعمل فيها الصندوق، مع مراعاة األولويات التي 

الشراكات وتقاسم التكاليف وفرص التمويل  االستفادة منتعالجها الوكاالت األخرى. وجرى تسليط الضوء على 

 رقا محتملة لتحقيق كفاءة التكلفة وزيادة األثر.المشترك باعتبارها ط

لألداء المؤسسي واستخدام المؤشرات واألهداف  فصليةورحب المجلس التنفيذي بااللتزام بإجراء استعراضات  -22

لقياس التكاليف التشغيلية وكفاءة تكاليف تنفيذ البرامج. وقد يكون من المفيد عقد اجتماع غير رسمي للمجلس 

 انتتخذ نتيلال ييناألخر تينالمرجعية مع الوكال المقارنةالمؤشرات المقترحة، بما في ذلك فهم التنفيذي بشأن 

 .األخرى ا والمنظمات الدوليةممن روما مقرا له

وينبغي أن يسترشد الصندوق بميزته النسبية وينبغي قياس المفاضالت بوضوح من حيث القيمة واألثر الذي  -23

لى الموضوعات الشاملة، جرى التأكيد أيضا على أهمية معالجة المسائل يتحقق أو ال يتحقق. وباإلضافة إ

 المتعلقة باإلنتاجية والبنية التحتية والميكنة والبحث والتعزيز المؤسسي والرقمنة.

وأقر المجلس التنفيذي بأهمية الالمركزية كمحرك رئيسي للتكلفة ولكن أيضا كعنصر رئيسي في تعزيز أثر  -24

حث اإلدارة على ضمان أن عملية الالمركزية تدعم إصالح منظومة جرى اقع. والصندوق على أرض الو

األمم المتحدة اإلنمائية وال تؤدي إلى هيكل تنظيمي أكثر كثافة في المستويات العليا. وبالنظر إلى تنافس 

الالمركزية، أولويات التمويل، دعا بعض الممثلين إلى اتباع نهج أكثر واقعية فيما يتعلق بنطاق وسرعة إصالح 

وشجعوا اإلدارة على تقييم الدروس المستفادة حتى اآلن، وكذلك نتائج التقييم المقبل على المستوى المؤسسي 

 جريه مكتب التقييم المستقل في الصندوق هذا العام.ي سي  ذالوتجربة الصندوق في مجال الالمركزية، ل

والعمليات والتكنولوجيا  الموظفينوط لبت معلومات إضافية عن عملية تحديد الحجم الصحيح، والعالقة بخطة  -25

وأثر التكنولوجيا. وأشارت اإلدارة إلى أن خطط الحضور القطري للصندوق تركز على خدمة البلدان التي 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-4-Rev-1.pdf
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ت تكلفة تسيير األعمال في مثل هذه تكون فيها االحتياجات أكبر ويمكن أن يكون لها أثر كبير. ومع ذلك، كان

فيما يتعلق  ةملاالع القوىفي المائة( مقارنة بالبلدان األخرى. وبالمثل، جرى تطوير  40السياقات أعلى بكثير )

 بالطموحات على أرض الواقع ومستوى الخبرة الالزمة لتنفيذ العمليات المتوقعة.

ثريه التعمق في يزانية واألولويات االستراتيجية، والذي ي  وأقرت اإلدارة بأهمية الحوار مع األعضاء بشأن الم -26

السياسات المؤسسية الجديدة )مثل االستهداف بدقة( أو تحليل النتائج )مثل نتائج تقييم األثر للتجديد الحادي 

ا لتحديد المفاضالت المحتملة بشأن كيف يمكن أن يواصل ميمكن استخدامه لذينعشر لموارد الصندوق(، وال

 وق تسيير األعمال.الصند

وتطلع األعضاء إلى استمرار الحوار مع اإلدارة وطلبوا من اإلدارة وضع خارطة طريق واضحة للمناقشات  -27

وضع عملية تخطيط  سترشد عمليةالقيّمة التي  تعقيباتهفي المستقبل. وشكرت اإلدارة المجلس التنفيذي على 

أن يكون الصندوق منظمة تحركها  الحاجة إلى. وأشار الرئيس إلى المتوسطة األجل الميزانية االستراتيجية

مستوى في السنوات األخيرة، عالية الكفاءة االستراتيجية وليس منظمة تحركها الميزانية. وقد أظهر الصندوق 

حيث وسع نطاق أنشطته وزاد أثره وحافظ على انضباط قوي بشأن الميزانية ونمو صفري بالقيمة الحقيقية. 

لهذا النهج بعض القيود ورحبت اإلدارة بدعم المجلس التنفيذي في تحديد أفضل طريقة للمضي قدما  وكان

 لضمان الكفاءة والقيمة واألثر لفقراء الريف الذين يخدمهم الصندوق.

تحديث شفوي من مكتب الشؤون األخالقية ووحدة التحقيق التابعة لمكتب المراجعة  (ج)

 واإلشراف

 النتيجة:

  عن أنشطة مكتب الشؤون األخالقية ومكتب المراجعة واإلشراف في  بالتحديثأحاط المجلس التنفيذي علما

 الصندوق.

معلومات عن أنشطته في مجال التوعية والتواصل، والزيادة الحادة في عدد  مكتب الشؤون األخالقيةقدم  -28

منذ إنشاء المكتب، وإحصاءات عن االدعاءات  مر السنينوأنواع خدمات المشورة والتوجيهات المقدمة على 

 دعم وتوسيع آلياته بشأن اإلبالغ.الوالشكاوى الواردة، والمشاركة في مجموعات وضع السياسات و

جريت إلى جانب إحصاءات لمكتب المراجعة واإلشراف نطاق التحقيقات التي أ   ةالتحقيق التابع وحدة توعرض -29

، وإجراءات 2021االدعاءات ونتائجها، والعقوبات المطبقة في عام عن السنوات العشر الماضية، وأنواع 

 .2021التخفيف األخرى واالدعاءات الشائعة الواردة في عام 

وردا على سؤال بشأن كيفية مقارنة االتجاهات الملحوظة في الصندوق بوكاالت األمم المتحدة األخرى، ردت  -30

في وكاالت األمم  ةاألخالقيالشؤون يجتمع بانتظام مع مكاتب  مكتب الشؤون األخالقيةاإلدارة بأنه بينما كان 

المتحدة األخرى والمؤسسات المالية الدولية لمناقشة المسائل المشتركة والتحديات األخالقية الجديدة وتبادل 

 سلوك وقواعد وإجراءات مختلفة. مدونات المكاتبالمعرفة، فإن المقارنات صعبة ألن لدى جميع 

لتعاون مع المنظمات األخرى، أكدت اإلدارة أن الصندوق يتعاون مع وظيفة التحقيق التابعة وفيما يتعلق با -31

لوكالة التمويل المشترك إذا كانت االدعاءات تتعلق بأنشطة ذات صلة بالتمويل المشترك. كما يتبادل الصندوق 

 .، وفقا لسياساته وإجراءاتهالمعلومات مع هذه المنظمات

ن اإليضاحات بشأن االتجاهات الملحوظة. وأشارت اإلدارة إلى أن االتجاهات تعكس وطلب األعضاء المزيد م -32

السياسات التنظيمية للصندوق ورؤيته واألثر على الموظفين، مشيرة إلى أن زيادة الوعي وتعميم السياسات، 

زية تمثل تحديا، بما في ذلك سياسة مكافحة الفساد، يمكن أن يؤديا إلى زيادة االدعاءات. وفي حين أن الالمرك

. وعالوة على ذلك، فإن 19-فقد ضمنت أنشطة التوعية قنوات اتصال مفتوحة، حتى أثناء جائحة كوفيد
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الحضور القطري يعني تحسين اإلشراف ومّكن الصندوق من اكتشاف المسائل المحتملة المتعلقة بالتدليس 

 والفساد ومنعها.

اسب على االدعاءات، فأوضحت أن الصندوق لديه عملية قوية وأشارت اإلدارة إلى أهمية الرد في الوقت المن -33

التي تؤثر على تنفيذ المشروعات. ووفقا واالدعاءات الدعاءات المتعلقة بالموظفين لولويات األلتحديد 

لإلجراءات الداخلية، يلزم االنتهاء من هذه التحقيقات في غضون ستة أشهر وهي تنتهي في كثير من األحيان 

 حتى قبل ذلك.

 رابطة موظفي الصندوق بيان (ه)

 :النتيجة

  تلقي تقرير ورحب بإمكانية  ببيان رابطة موظفي الصندوقأحاط المجلس التنفيذي علما على النحو الواجب

 على أساس سنوي. منه

بالبيان الذي أدلت به رابطة موظفي الصندوق وأعربوا عن تقديرهم للدور رحب أعضاء المجلس التنفيذي  -34

المهم الذي تؤديه ولمهنية الموظفين وتفانيهم في تحقيق مهمة الصندوق. ويشكل موظفو الصندوق أعظم 

موارده، وشجع األعضاء على استمرار الحوار المفتوح والبنّاء بين الموظفين واإلدارة من أجل بناء مؤسسة 

 ضل تجذب أفضل الموظفين وتحتفظ بهم.أف

وأ عرب عن القلق إزاء عبء العمل الثقيل وأثره على الصحة البدنية والعقلية للموظفين. وتمثل اإلصالحات  -35

والمبادرات األخيرة تحديا ودعا األعضاء إلى عملية قوية لتحديد األولويات لمعالجة بعض المسائل الهيكلية 

الصندوق في وضع جيد لتحقيق أقصى قدر ممكن من النتائج بالموارد المالية  ثيرت ولضمان أن يكونالتي أ  

والبشرية المتاحة. ومن شأن عملية تحديد أولويات الميزانية التي طلبها المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون 

 األول أن تساعد في تحديد األولويات ومطابقة االلتزامات بالموارد المتاحة.

عضاء مشيرة إلى أنه سيجري إيالء االعتبار الواجب للشواغل والمقترحات التي أثارتها وطمأنت اإلدارة األ -36

رابطة الموظفين، بما في ذلك من خالل الحوار البنّاء المستمر مع الموظفين، والمشاورات واالجتماعات 

عاملة المعنية المنتظمة مع رابطة الموظفين، التي د عي ممثلوها لالنضمام إلى أفرقة العمل واألفرقة ال

 بالمبادرات المؤسسية الهامة.

عبء العمل وأشارت إلى أن العديد من ب فيما يتعلقتواجه بعض التحديات اإلدارة بأن المنظمة  وأقرت -37

أولوياتها. وعالوة على ذلك، كان  تقليلالمبادرات مترابطة، مما يجعل من الصعب تحديد المجاالت التي يمكن 

على عبء العمل. واتخذت اإلدارة خطوات لتحسين نسبة الشواغر، بما في ذلك  لعدد الوظائف الشاغرة أثر

عن طريق أتمتة عملية التوظيف، وتحقيق التوازن بين التوظيف في الوقت المناسب والجدارة وتنوع 

ذكرت اإلدارة أنه من طلب تقييم نظام تسوية المنازعات والعدالة في الصندوق، ب وفيما يتعلقالمرشحين. 

لتجربة مع محكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة اتقييم  وأنه يمكن النظر في هذا األمربق ألوانه النظر في السا

 .القضاياعدد معين من  بلوغبمجرد 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/2022-04-22.pdf
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الريفية والناجمة عن عدوان المحلية اآلثار المترتبة على األمن الغذائي والمجتمعات  (و)

 االتحاد الروسي على أوكرانيا

 :النتيجة

  لمعالجة األثر العالمي للنزاع في أوكرانيا على األمن  اتالستجابة لألزمارحب األعضاء بإنشاء مبادرة

 الغذائي.

بناء على طلب العديد من أعضاء المجلس التنفيذي، جرى إدراج بند إضافي في جدول أعمال المجلس بشأن  -38

الحرب في أوكرانيا. وأعدت اآلثار المترتبة على األمن الغذائي والمجتمعات المحلية الريفية والناجمة عن 

، والتي جرى تقاسمها مع أعضاء المجلس، وورقة اتالستجابة لألزمااإلدارة مذكرة مفاهيمية بشأن مبادرة 

استجابة الصندوق آلثار الحرب  - الريفيةغرفة اجتماعات بعنوان حماية سبل العيش والقدرة على الصمود 

 ، استعرضها أعضاء المجلس.اتلألزم االستجابةفي أوكرانيا: مبادرة 

 واقترحالداعية إلى إنهاء األعمال العدائية في أوكرانيا، لألمم المتحدة كلمات األمين العام إلى الرئيس  أشارو -39

 المناقشة على استجابة الصندوق لألزمة. األعضاءأن يركز 

وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والنزاع إلى الجوع والفقر الريفي. ويمكن  19-جائحة كوفيد وتؤدي -40

رؤية اآلثار في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص المحاصيل األساسية، وانخفاض القدرة على تحمل 

نمو وتقلبات أسعار العمالت في التكاليف وتوافر مدخالت اإلنتاج، والمخاطر الطويلة األجل للديون، وآفاق ال

العديد من البلدان التي يعمل فيها الصندوق. وارتفعت أسعار الغذاء والوقود واألسمدة ارتفاعا هائال، وتعطلت 

سالسل اإلمداد، وأصبح األمن الغذائي مهددا على النطاق العالمي. وكان األكثر تضررا، بمن فيهم المستفيدون 

 األكثر فقرا. المستهدفون من الصندوق، هم

على  اتتركيز مبادرة االستجابة لألزم وحظيوأثنى األعضاء على الصندوق استجابته الواقعية والموجهة.  -41

حماية سبل العيش المنتجة بالترحيب، واضط لع بالعمل كلما أمكن ذلك من خالل المشروعات القائمة وضمان 

طرية المتطورة. وعلى وجه الخصوص، تناول االستجابة السريعة من خالل التحول لمعالجة السياقات الق

فجوة رئيسية في تمويل  سد ،دعم الحصول على التمويل لصغار المنتجين منها ،جملة أمور التركيز على

الصندوق إلى المزارعين  اي يقدمهتال المزايا المعروضةجانبا مهما من  س  أهداف التنمية المستدامة وعك  

تعبئة موارد مالية إضافية وتوزيعها لتلبية احتياجات االستثمار  اتبة لألزمتوخى مبادرة االستجاوتالريفيين. 

. وينبغي أن تأخذ االستجابة في والحفاظ عليهاالقصيرة األجل، ودعم سبل العيش وبناء األسواق المحلية 

ومستهلكي مثل منتجي  -المستفيدين األثر المختلف على ووفيما بينها داخل البلدان  المختلفاالعتبار األثر 

 األغذية.

ود عيت اإلدارة إلى تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية، مع مراعاة قدرة الصندوق، وتجنب مخاطر التجزؤ  -42

واالستبدال فيما يتعلق بعمل الصندوق اليومي. وأوضحت اإلدارة أن المشروعات والبرامج الجارية ت ستخدم 

البنية التحتية اإلنتاجية ولما بعد الحصاد على نطاق صغير،  كمنصة لتوفير الموارد والدعم الالزمين، من حيث

المبادرة  واستندتلى المدخالت، والوصول إلى المعلومات المتعلقة باألسواق والخدمات المالية. عصول حوال

المخاطر المتعلقة بالتجزؤ وزيادة أعباء العمل. وستكون مبادرة  خففتلى المشروعات القائمة، وبالتالي إ

محددة زمنيا وستصبح مجاالت التدخل المحددة في نهاية المطاف جزءا من العمليات  اتابة لألزماالستج

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  في إطار اتالمنتظمة. ويمكن أيضا النظر في أداة عامة لالستجابة لألزم

 الثالث عشر لموارد الصندوق.

في جميع المناطق، وتعبئة الموارد  الشاملمالحظة األثر  وط ِلبت توضيحات بشأن تحديد البلدان المؤهلة، مع -43

واستخدام منح التمويل. وأفادت اإلدارة بأن البرامج ستلتزم بقواعد الصندوق والتزاماته، بما في ذلك ما يتعلق 
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بالتعميم. وبشكل أكثر تحديدا، ردا على األسئلة المتعلقة بالمنظور الجنساني، أشارت اإلدارة إلى أنه نظرا 

تحول في  إلى بالضرورة ت فضيلسياق األزمة، ستكون العمليات مستجيبة للمنظور الجنساني ولكنها لن 

 .يناالجنس المنظور

وأن يكون صوته  ةالصندوق بارزصورة كون توس لط الضوء على أهمية التنسيق والتعاون. وينبغي أن  -44

العالمية  ةمسموعا في االستجابة العالمية لألزمة، وربطه باألمم المتحدة بما في ذلك فريق االستجابة لألزم

التابع لها ومع المؤسسات المالية الدولية في دعم التحليل المشترك واالستجابة المنسقة. وينبغي أن يواصل 

 التأثيرمع الجهات الفاعلة المتعددة األطراف والثنائية لتعزيز  يعملالصندوق التركيز على ميزته النسبية وأن 

 المضاعف على األثر.

وأشار عدد من أعضاء المجلس التنفيذي إلى المهمة التقنية للصندوق ودعوا الصندوق إلى التمسك بمبدأ الحياد  -45

الغالبية العظمى من  السياسي والعمل بما يتماشى مع مهمته وإجراءاته وسياساته. ومن ناحية أخرى، أعربت

وغير غير المبرر و دون سابق استفزاز األعضاء عن رغبتها في تسجيل إدانتها بأقوى العبارات للعدوان

رتكبه االتحاد الروسي في أوكرانيا، وطالبوا بوقف األعمال العدائية على الفور. كما أشار يالذي القانوني 

 بها بيالروس.البعض إلى إدانتهم لألعمال الداعمة التي تقوم 

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، أن تصرفات  3-12وأشار ممثل فرنسا إلى أن بلده يرى، وفقا للمادة  -46

االتحاد الروسي تتعارض بشكل مباشر مع أهداف الصندوق، وبالتالي تشكل انتهاكا من جانب االتحاد الروسي 

 جتماع.في محاضر اال ذلك اللتزاماته تجاه الصندوق، وطلب تسجيل

بينما على أنه عدم موافقتها ضر االمحسجل تفي أن  اجمهورية فنزويال البوليفارية عن رغبته ةممثل توأعرب -47

رفض، وبالتالي فإن قوبل ذلك بال ،نظره اتوجهعلى المجلس التنفيذي  الطالعاالتحاد الروسي فرصة  طلب

 ممثل جمهورية الصين الشعبية هذه النقطة.وأكد  االتحاد الروسي قد شارك في المجلس بصفة مراقب صامت.

وقدم تأكيدات تفيد بأن أي تعليقات من األعضاء على النحو الوارد أدناه،  ،ملخصهوفي الختام، تال الرئيس  -48

 النحو الواجب في محاضر الدورة. غير مدرجة في ملخصه سيجري تسجيلها على

 "مبادرة االستجابة لألزمات -موجز لرئيس المجلس التنفيذي"

وقف األعمال العدائية اسمحوا لي أن أبدأ باإلشارة مرة أخرى إلى أنني أقف مع األمين العام في دعوته إلى 

ال سيما في سياق  –لعالمية للحرب وكما قلت من قبل، فإن الصندوق قلق للغاية بشأن األثار افي أوكرانيا اآلن. 

 .19-صدمات أخرى مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد

الريفية والناجمة عن عدوان االتحاد المحلية وقد أدرج بند "اآلثار المترتبة على األمن الغذائي والمجتمعات 

دولة عضو. وأعربت دولتان منها عن قلقهما  14الروسي على أوكرانيا" في جدول األعمال بناء على طلب 

إزاء صياغة عنوان البند. وس ئل المجلس عما إذا كان سيوجه دعوة إلى االتحاد الروسي لتقديم آرائه في 

على ذلك. غير أن روسيا، شأنها شأن أي دولة أخرى من الدول مداوالت المجلس، ولكن وردت اعتراضات 

 األعضاء في الصندوق، شاركت بصفة مراقب صامت. 

وط لبت تعقيبات المجلس دعما لمرفق مبادرة الصندوق لالستجابة لألزمات ودعما للجهود التي يبذلها الصندوق 

اقشة التي أجراها المجلس عن تأييدها القوي لتعبئة الموارد. ويسرني أن جميع الدول األعضاء أعربت في المن

 لسرعة استجابة كل من مبادرة االستجابة لألزمات والصندوق.      

وأحيط علما بالتعليقات التي شاركتها الدول األعضاء في المجلس وستسجل في محاضر هذه الدورة. وس لط 

ميمها حاليا من قبل المجتمع الدولي الضوء أيضا على أهمية مساهمة الصندوق في المبادرات التي يجري تص

لتعزيز قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود، مثل مبادرة "تعزيز القدرة على الصمود 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/2022-04-27.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/2022-04-27.pdf
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السبع الدول في مجالي الغذاء والزراعة" و"التحالف من أجل األمن الغذائي العالمي" التي أيدتهما مجموعة 

الصندوق أننا نتشاطر اإللحاح الذي أعربت عنه الدول األعضاء بشأن أزمة  إدارة وغيرهما. وأؤكد لكم باسم

الغذاء العالمية وسنواصل العمل مع الشركاء اإلنمائيين وأعضاء مجموعة االستجابة لألزمات العالمية بشأن 

ل طريقة الغذاء والطاقة والتمويل والوكالتين الشقيقتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما للمساهمة بأفض

   ممكنة.      

وقد أدانت الغالبية العظمى من الدول األعضاء في المجلس بوضوح العدوان الروسي الذي ش ن دون سابق 

استفزاز وبصورة غير قانونية وغير مبررة على أوكرانيا وطالبت بوقف األعمال العدائية فورا. ونحيط علما 

المجلس أشاروا إلى أن العدوان الذي يرتكبه االتحاد الروسي  كذلك بأن الغالبية العظمى من الدول األعضاء في

ضد أوكرانيا يشكل تهديدات كبيرة وله بالفعل آثار سلبية خطيرة على األمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية 

 في البلدان الشريكة للصندوق، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في تحقيق هدفه

ومهامه. وشدد عدد من الدول األعضاء األخرى في المجلس على ضرورة التخفيف من تسييس التنمية 

والتركيز على نحو أوثق على الرسالة الهامة للصندوق التي تدعم الفقراء الريفيين األكثر تضررا من أزمة 

 الغذاء العالمية المتنامية.            

( بشأن العدوان على ES-11/2و ES-11/1ى قراري الجمعية العامة )إلغالبيته العظمى وأشار المجلس في 

بلد، وإلى القرار الذي  141الداعيين إلى وقف العمليات العسكرية، على النحو الذي اعتمدته أغلبية أوكرانيا 

 في دورته التاسعة والستين بعد المائة، بما 2022أبريل/نيسان  8اتخذه مجلس منظمة األغذية والزراعة في 

في ذلك دعوة لحماية المدنيين وحقوق اإلنسان، ووصول المساعدات اإلنسانية إلى أوكرانيا. وأشار عدد قليل 

منها إلى أن هذه القرارات ال تستند بالكامل إلى توافق اآلراء، واقترحت إحدى الدول األعضاء حذف جميع 

ه وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة اإلشارات إلى هذه القرارات. ويتواءم الدور الرئيسي للصندوق بوصف

 مع قرارات ومقررات هيئات األمم المتحدة والجمعية العامة. 

وال يساورني شك في أن الصندوق، بدعمكم المستمر، بما في ذلك لمبادرة االستجابة لألزمات، سيتمكن من 

حرب على األسواق العالمية توسيع نطاق عملنا من أجل التصدي لآلثار المنذرة بالخطر التي تخلفها هذه ال

للغذاء واألسمدة والطاقة، فضال عن الهشاشة الحالية للنظم الغذائية العالمية. وأعرب عن امتناني لحكومة 

 ماليين يورو وأدعو الدول األعضاء األخرى إلى أن تحذو حذوها. 10مملكة هولندا لمساهمتها البالغة 

 التقييم –من جدول األعمال  5البند 

 قييم التجميعي بشأن أداء الحكومة في العمليات التي يدعمها الصندوقالت )أ(

 :النتيجة

 استعرض المجلس التنفيذي تقرير التقييم التجميعي بشأن أداء الحكومة في العمليات التي يدعمها الصندوق ،

  ، على التوالي.وضميمتها،  38R./135/2022EBفي الوثيقة الوارد على النحو اإلدارة عليه  وردّ 

وهنأوا مكتب التقييم المستقل على جودة الوثيقة، التي قدمت رؤى قيّمة لفهم رحب األعضاء بالتقرير التجميعي  -49

أداء الحكومة بشكل أفضل في مختلف السياقات. وكان التراجع في أداء الحكومة خالل الفترة التي جرى تحليلها 

 مثيرا للقلق، وكذلك كان األداء الضعيف المستمر لوزارات الزراعة.

، حيث الطويلة األجلين في تحقيق النتائج واألثر واالستدامة ين حاسم  اركتها عامل  ويعتبر أداء الحكومة ومش -50

إن الحكومات في نهاية المطاف هي الجهات الفاعلة الرئيسية في الفعالية اإلنمائية للصندوق. وجرى التأكيد 

األمد، وتمكين  على أهمية بناء فهم عميق للسياق المحلي واالقتصاد السياسي، وتعزيز العالقات الطويلة

المرونة واإلدارة التكيفية. وبينما سيجري تعزيز هذه المجاالت من خالل زيادة الحضور القطري، فإنه ال 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-38.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-38-Add-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-38-Add-1.pdf
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 . وهناك حاجة إلى الموارد لضمان المشاركة فيحل لجميع المشاكلينبغي النظر إلى الالمركزية على أنها 

عد أيضا أساسية لزيادة األثر والفعالية ، والتي ت  المجاالت "اللينة" مثل بناء المؤسسات وحوار السياسات

 اإلنمائية واستدامة الفوائد.

مهمة حساسة، ودعا األعضاء إلى التحلي بالمرونة في اختيار المؤشرات التي تعكس  ةوكان تقييم أداء الحكوم -51

الحكومات في  مختلف الواجبات والمسؤوليات للجهات الحكومية المختلفة. كما الحظ أعضاء المجلس أن أداء

المواقف الهشة، بشكل عام وعلى عكس التوقعات، ال يبدو أسوأ من أداء الحكومات في الظروف غير الهشة. 

 عن الحكومات المحلية كشركاء منفذين. االبتعادوط لب من اإلدارة استعراض 

في التقرير من  وشجع األعضاء اإلدارة بشدة على االستفادة من الدروس المستخلصة واالستنتاجات الواردة -52

لمجلس لأجل دعم وتعزيز أداء الحكومة. ورأى بعض األعضاء أن التعمق في مثل هذه المسائل في معتكف 

 القطرية، سيكون مفيدا لتبادل الدروس وتحديد الحلول. الحلقات الدراسيةالتنفيذي، وربما أيضا في 

 المسائل التشغيلية –من جدول األعمال  6البند 

االستراتيجيات القطرية ومقترحات المشروعات والبرامج والمنح وعمليات تقرير عن  )ب(

 القطاع الخاص غير السيادية التي نوقشت في مشاورة المجلس التنفيذي

 :النتيجة

  أحاط المجلس التنفيذي علما بنتائج المشاورة بشأن مقترحات المشروعات والبرامج والعمليات غير السيادية

في هذه الدورة. وباإلضافة إلى ذلك، أحاط المجلس علما باالستراتيجية القطرية  المقدمة للموافقة عليها

 .وتقييمات البرامج وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المقدمة لالستعراض

  المسائل المالية –من جدول األعمال  7البند 

 معامالت اإلصدارات الخاصة المقترحة في الصندوق (أ)

 :النتيجتان

 ، وافق المجلس التنفيذي على ما يلي:EB 2022/135/R.10بعد النظر في المقترحات الواردة في الوثيقة 

 ؛نون الستة المقترحوالمستثمر 

  وعلى النحو المبين بمزيد  1معامالت اإلصدارات الخاصة المقترحة، الواردة تفاصيل كل منها في الجدول

 .EB 2022/135/R.10من التفصيل في الوثيقة 

للنظر في معامالت اإلصدارات الخاصة  2022أبريل/نيسان  25 فياجتمع المجلس التنفيذي في جلسة مغلقة  -53

 المقترحة في الصندوق.

وأثنى األعضاء على اإلدارة للتقدم السريع الذي أحرزته في النهوض بهذا النشاط، وتطلعوا إلى المعاملة  -54

 االفتتاحية األولى للصندوق في المستقبل القريب.

مت إيضاحات فيما يتعلق بعملية العناية الواجبة، ومواءمة المستثمرين  -55 الصندوق، والتركيز على  رسالةمع وق دِّ

 أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الخروج المعمول بها.
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 الصندوق في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مشاركة (ب)

ديون البلدان الفقيرة المثقلة تخفيف استعراض مشاركة الصندوق في مبادرة  (1)

 بالديون والمسارات المحتملة للمضي قدما

مشاركة الصندوق في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون:  (2)

 حاالت قطرية

 النتيجتان:

  أحاط المجلس التنفيذي علما بالمعلومات الواردة في الوثيقةEB 2022/135/R.11  بشأن استعراض

 والسبل المحتملة للمضي قدما. مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونمشاركة الصندوق في 

 يلي: وعالوة على ذلك، وافق المجلس التنفيذي على ما 

مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لصالح جمهورية السودان بمبلغ لدعم الصندوق  (1)

مليون وحدة حقوق سحب خاصة  65.3مليون وحدة حقوق سحب خاصة بالقيمة االسمية أو  72.4

، مشيرا إلى أنه لن R.12 EB/2022/135بصافي القيمة الحالية على النحو المبين في الوثيقة 

 من وثيقة المجلس؛ 22يجري اآلن توفير تخفيف مؤقت لعبء الديون، على النحو الوارد في الفقرة 

الصومال  مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لصالح جمهوريةلدعم الصندوق  (2)

مليون وحدة حقوق  12.6مليون وحدة حقوق سحب خاصة بالقيمة االسمية أو  13.8االتحادية بمبلغ 

 .12EB 2022/135/R.سحب خاصة بصافي القيمة الحالية، على النحو المبين في الوثيقة 

مبادرة ( استعراض مشاركة الصندوق في 1نظر المجلس التنفيذي في بندي جدول األعمال الفرعيين وهما: ) -56

( الحالتين القطريتين 2والمسارات المحتملة للمضي قدما؛ ) ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونتخفيف 

 للصومال والسودان.

لجنة في الالمجلس على استعراض اللجنة لهذه المسائل خالل اجتماع  الحسابات وأطلع رئيس لجنة مراجعة -57

 .2022مارس/آذار  24

وأثنوا على اإلدارة للتحليل الشامل الذي قدمته، والذي حدد بوضوح بالوثائق ورحب ممثلو المجلس التنفيذي  -58

 .الفقيرة المثقلة بالديون مبادرة تخفيف ديون البلدانالمخاطر واآلثار المالية المرتبطة بمشاركة الصندوق في 

وأقروا بأثر  مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونوأكد األعضاء دعمهم لمشاركة الصندوق في  -59

عمليات الصندوق على األشخاص الذين يعيشون في البلدان التي تعاني من حالة مديونية حرجة شديدة. وفي 

ريع الحالي والتوقعات السلبية بشأن الديون للعديد من البلدان النامية الوقت نفسه، يمكن أن يكون للتدهور الس

آثار خطيرة على االستدامة المالية للصندوق وقدرته على الصرف. وأعرب األعضاء عن تقديرهم الستكشاف 

لة مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقاإلدارة لخيارات تمويل إجراءات تخفيف عبء الديون المتعلقة ب

ضمن  المبادرةفي المستقبل، على الرغم من أن بعض الممثلين كرروا تفضيلهم إلبقاء تعويضات  بالديون

طلبات تجديد الموارد األساسية للصندوق، بدال من السعي للحصول على تمويل منفصل لها. وشجع المجلس 

ة المقبلة للتجديد الثالث عشر اإلدارة على وضع مقترحات لتقديمها للنظر فيها خالل هيئة المشاورات الخاص

 لموارد الصندوق.

وأشار العديد من أعضاء المجلس التنفيذي إلى التغيير في السياق من الوقت الذي وافقت فيه المؤسسات المالية  -60

الدولية األخرى على نقطة اتخاذ القرار الخاصة بالسودان، وأعربوا عن قلقهم فيما يتعلق بالوضع السياسي 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-11.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-12.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-12.pdf
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لد، مشيرين إلى أن التحسينات الكبيرة في الوضع السياسي كانت شرطا مسبقا لعودة المساعدة الحالي في الب

الدولي. وأيد المجلس مقترح اإلدارة بالموافقة على نقطة اتخاذ على الصعيد االقتصادية وتخفيف عبء الديون 

مبادرة تخفيف ديون ل القرار للسودان دون توفير تخفيف مؤقت للديون. وبالتالي، سيواصل الصندوق دعمه

، ويحافظ على تصنيفه االئتماني، ووضع الدائن المفضل الذي يتمتع به، واستدامته البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

المالية. وأوضح عدد من أعضاء المجلس أنه ال ينبغي تفسير هذه الموافقة على أنها اعتراف بشرعية حكومة 

 األمر الواقع في السودان.

فرنسا، في سياق دعمه للمقترح الموضح أعاله، تسجيل موقف بلده على أنه "اعتبار هذا القرار  وطلب ممثل -61

وبقرارات صندوق  2021من الصندوق بوصول السودان إلى نقطة اتخاذ القرار في عام  على أنه اعتراف فقط

فرنسا للوضع السياسي  النقد الدولي والبنك الدولي، وأن هذه القرارات ال تغير بأي حال من األحوال تقييم

 الحالي في السودان، والذي لم يتغير".

وأكدت ممثلة الواليات المتحدة دعم بلدها القوي للصندوق ومهمته لدعم المجتمعات الريفية والبلدان النامية،  -62

 فأوضحت أن بلدها ال يمكن أن ينضم إلى الموافقة بتوافق اآلراء على النهج المقترح للسودان.

 المثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيف مبادرةالصومال بموجب ولدى الموافقة على دعم الصندوق لتخفيف ديون  -63

ماليين دوالر أمريكي من المتأخرات المتبقية. وتحظى  6، أشار المجلس التنفيذي إلى الحاجة إلى تسوية بالديون

هناك دعوة عامة للجهات المانحة األخرى للتدخل  المساهمة السخية التي قدمتها بلجيكا مؤخرا بالتقدير، وكانت

وتغطية رصيد المتأخرات غير المسددة. وإلى أن تجري تسوية هذا الوضع، لن يستطيع الصندوق التعامل مع 

 الصومال، إال بأموال تكميلية.

 الحوكمة –من جدول األعمال  8البند 

ديد الثالث عشر لموارد اختيار الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات الخاصة بالتج )أ(

 الصندوق

 :تانالنتيج

  التنفيذي على االختيار المباشر للسيد  المجلسوافقKyle Peters  الرئيس الخارجي  بوصفهللعمل

معايير  عشر لموارد الصندوق. ووافق المجلس كذلك على لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث

ة ودور رئيس الهيئة، على النحو الوارد الوثيق، Petersالتي يستوفيها السيد االختيار 

2022/135/R.13 EB. 

  المنظور الجنسانيوبالنسبة لعمليات االختيار في المستقبل، ينبغي إصدار دعوة لالهتمام مع مراعاة 

 والتنوع والتوازن الجغرافي.

 اختتام الدورة

اءة بنّ  تعقيباتشكر الرئيس المجلس التنفيذي على الدورة المثمرة، مشيرا إلى أن الممثلين قدموا باستمرار  -64

 بهدف بناء توافق في اآلراء ودعم اإلدارة في عملها.

القيّمة التي قدمها األعضاء، موضحا الصلة القوية  والتعقيباتوأشار الرئيس إلى أهمية المناقشة االستراتيجية  -65

 بين التوجه االستراتيجي العالمي للمنظمة والميزانية ورفاه الموظفين.

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-R-13.pdf
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وجرى التأكيد على أهمية مواصلة هذا الحوار خالل المشاورات المقبلة الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد  -66

 .هالمنشود نحو مضاعفة أثرالصندوق، من أجل وضع الصندوق بحزم على المسار 

وأعرب الرئيس عن تقديره للبرازيل إلعالنها عن مساهمة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بمبلغ  -67

 ماليين دوالر أمريكي. 6

 المنصة التفاعلية للدول األعضاء بوصفه الوثيقة علىالنص الكامل للبيان الختامي لرئيس المجلس  ويتاح -68

EB 2022/135/INF.9. 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-INF-9.pdf
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والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي الخامسةالتصويت بالمراسلة على البنود المقدمة للموافقة عليها في الدورة    

رقم بند جدول 

 األعمال

عدد األصوات  مرجع الوثيقة البند

 المدلى بها

 األصوات

*% 

 عدد األصوات

 "نعم"

 نعم

**% 

عدد 

 األصوات

 "ال"

 ال

**% 

 امتناع

4 (d)(i) استراتيجية الصندوق للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية EB 2022/135/R.5 6283.511 100 6283.511 100 - - - 

4 (d)(ii) سياسة الصندوق الخاصة بنشر وثائق عمليات القطاع الخاص غير السيادية EB 2022/135/R.6/ 

Rev.1 

س حب هذا البند من التصويت بالمراسلة بناء على طلب الدول األعضاء، وسيعاد تقديمه إلى المجلس 

 .التنفيذي للموافقة عليه في تاريخ الحق

6 (a)  التفويض بالصالحيات للموافقة على االنحرافات عن سياسة الصندوق بشأن إعادة

 هيكلة المشروعات ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات
EB 2022/135/R.7 6283.511 100 6283.511 100 - - - 

6 (c) عمليات القطاع الخاص غير السياديةCredit with Rural Education 

Development Finance Institution (CRECER IFD)  تعزيز التنمية :

 الريفية من خالل التمويل البالغ الصغر في دولة بوليفيا المتعددة القوميات

EB 2022/135/R.9 + 

Add.1 
6283.511 100 6283.511 100 - - - 

13 (a)(i)(a)  الموارد المائية الصغيرة القادرة على الصمود في وجه تغير بنغالديش: مشروع إدارة

 المناخ والكوارث

EB 2022/135/R.24 + 

Sup.1  
6283.511 100 6283.511 100 - - - 

13 (a)(i)(b) تمويل إضافي – باكستان: مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب EB 2022/135/R.25 + 

Corr.1 + Corr.2 
5731.963 91.2 5731.963 100 - - - 

14 (a)  2021ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى EB 2022/135/R.26 + 

EB 2022/135/INF.3 
6283.511 100 6283.511 100 - - - 

15 (a) االتفاقية اإلطارية للتمويل المشترك بين الصندوق ومؤسسة 

Cassa Depositi e Prestiti 

EB 2022/135/R.27 6283.511 100 6283.511 100 - - - 

15 (b) مذكرة تفاهم بين مؤسسة Foundation Bill & Melinda Gates ومؤسسة Inc. 

Kenya McKinsey & Company والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا ،

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

EB 2022/135/R.28 5626.848 89.5 5626.848 100 - - 105.115 

( المتاحة في المجلس التنفيذي. فاألصوات المطلوبة للتثبت من صحة التصويت بالمراسلة تبلغ 6 283.511تشير األعداد إلى النسبة المئوية لألصوات المدلى بها من مجموع عدد األصوات )* 
 ، وليس االمتناع.والسلبية اإليجابية المدلى بها األصوات تباألصوا يقصد .( مجموع عدد األصوات المتاحة4 189.008ما ال يقل عن ثلثي )

المدلى بها، شرط  "نعم"ماس من األصوات تشير األعداد إلى النسبة المئوية لألصوات "نعم" واألصوات "ال" من مجموع عدد األصوات المدلى بها. ويلزم الحصول على أغلبية ثالثة أخ **
  .( مجموع عدد األصوات المتاحة في المجلس التنفيذي3 141.756أن تتألف هذه الغالبية من أكثر من نصف )
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التصويت بالمراسلة على البنود المقدمة للموافقة عليها في الدورة الخامسة نتائج 

 1والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي

 التقارير المؤسسية -4

 السياسات واالستراتيجيات (د)

 استراتيجية الصندوق للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية ]للموافقة[ (1)

استراتيجية الصندوق المقترحة للعمل ، ووافق على EB 2022/135/R.5الوثيقة التنفيذي المجلس استعرض 

 .2027-2022مع الدول الجزرية الصغيرة النامية للفترة 

 التشغيليةالمسائل  -6

التفويض بالصالحيات للموافقة على االنحرافات عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة  )أ(

 ]للموافقة[المشروعات ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات 

 EB، مع مراعاة األحكام الواردة في الوثيقتين EB 2022/135/R.7نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة 

2018/125/R.37/Rev.1 وEB 2018/125/R.38بصورة دائمة بصالحية  رئيس الصندوق ، وفوَّض

األسرع الستهالل التنفيذ  وأداتي المشروعاتسياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة  ات عنعلى االنحراف الموافقة

 .9المشروعات على النحو المفصل في الفقرة 

 Credit with Rural Education Development عمليات القطاع الخاص غير السيادية: )ج(

Finance Institution (CRECER IFD) تعزيز التنمية الريفية من خالل التمويل البالغ :

 ]للموافقة[ الصغر في دولة بوليفيا المتعددة القوميات

، وضميمتها، ووافق على قرض ثانوي بمبلغ خمسة EB 2022/135/R.9نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة 

حصرا من أجل  CRECER IFDدوالر أمريكي( مقدم إلى مؤسسة  5 000 000ماليين دوالر أمريكي )

زيادة حافظتها الشاملة للتمويل البالغ الصغر، على أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو 

 يقة.أساسي للشروط واألحكام الواردة في الوث

 المسائل التشغيلية -13

 ]للموافقة[ فيها للنظر التنفيذي المجلس إلى المقدمة والِمنح البرامج/المشروعات مقترحات (أ)

 آسيا والمحيط الهادي (1)

مشروع إدارة الموارد المائية الصغيرة القادرة على الصمود في وجه تغير بنغالديش:  (أ)

 المناخ والكوارث

 ووافق بشأنها، المتفاوض التمويل واتفاقية ،EB 2022/135/R.24نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة 

 :على التمويل المقترح بموجب القرار التالي

اثنين  ةقيمب مختلطةقرضا بشروط  جمهورية بنغالديش الشعبية: أن ي قدم الصندوق إلى قـرر"

على  (دوالر أمريكي 000 980 42)وأربعين مليونا وتسعمائة وثمانين ألف دوالر أمريكي 

                                         
( الصادرة عن مكتب سكرتير EB 2022/135/V.B.C/Rev.1يمكن الوصول إلى الرسالة ذات الصلة ) 1

[ الفرنسية[ ]اإلنجليزية[ ]العربيةمن خالل الروابط التالية: ] 2022أبريل/نيسان  27الصندوق بتاريخ 

 .[اإلسبانية]

https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-V-B-C-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/arabic/EB-2022-135-V-B-C-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/EB-2022-135-V-B-C-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/EB-2022-135-V-B-C-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/french/EB-2022-135-V-B-C-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/french/EB-2022-135-V-B-C-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/spanish/EB-2022-135-V-B-C-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/spanish/EB-2022-135-V-B-C-Rev-1.pdf
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أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في 

 ."هذه الوثيقة

 تمويل إضافي – البنجاب جنوب في الفقر وطأة تخفيف مشروعباكستان:  (ب)

 اإلضافيعلى التمويل  ووافقها، يوتصويب ،EB 2022/135/R.25نظر المجلس التنفيذي في الوثيقة 

 القرار التالي: بموجب

م الصندوق إلى جمهورية باكستان اإلسالميةقرر" خمسين  ةقيمبمختلطة قرضا بشروط  : أن يقدِّ

( على أن يخضع ألية شروط وأحكام دوالر أمريكي 50 000 000مليون دوالر أمريكي )

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

 المالية المسائل -14

 ]للموافقة[ 2021ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى  (أ)

، ووافق على القرار EB 2022/135/INF.3و EB 2022/135/R.26نظر المجلس التنفيذي في الوثيقتين 

 التالي:

المجلس التنفيذي  المالية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نظر الالئحةمن  12 لمادةمن ا 6 للبندوفقا "

وفي تقرير المراجع  2021ديسمبر/كانون األول  31في القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

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

لمجلس المحافظين في  واألربعين السادسةاإلبالغ المالي، ووافق على تقديم هذه الوثائق إلى الدورة 

لوضع المالي والنتائج ل ونظراالمالية  الالئحةمن  13 للمادةووفقا  .للموافقة عليها 2023فبراير/شباط 

 ."أي تحويل إلى االحتياطي العام ينبغي عدم إجراء ،2021المالية في نهاية عام 

 أخرى مسائل -15

 ومؤسسة الزراعية للتنمية الدولي الصندوق بين المشترك للتمويل إطارية اتفاقية (أ)

 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ]للموافقة[ 

من اتفاقية إنشاء  8من المادة  2وفقا للبند ، وEB 2022/135/R.27في الوثيقة المجلس التنفيذي نظر 

ضالصندوق،  شركة وللتمويل المشترك بين الصندوق  رئيس الصندوق بصالحية إبرام االتفاقية اإلطارية وفوَّ

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A  في الوثيقة والتوقيع عليها على النحو الواردR.27. 

 Bill & Melinda Gates Foundation مؤسسة بين تفاهم مذكرة (ب)

 في خضراء ثورة أجل من والتحالف ،Inc. Kenya McKinsey & Company ومؤسسة

 للموافقة[] والصندوق أفريقيا

من اتفاقية إنشاء  8من المادة  2وفقا للبند ، وEB 2022/135/R.28في الوثيقة المجلس التنفيذي نظر 

ضالصندوق،  مؤسسة وإبرام مذكرة التفاهم بين الصندوق  بصالحيةرئيس الصندوق  فوَّ

Bill & Melinda Gates Foundation، مؤسسة وMcKinsey & Company Inc. Kenya، 

 .R.28على النحو الوارد في الوثيقة  من أجل ثورة خضراء في أفريقيا والتوقيع عليها التحالفو
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 والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي الخامسةقائمة بالوثائق المقدمة إلى الدورة 

 عنوان الوثيقة بند جدول األعمال رمز الوثيقة

 بنود لالستعراض أثناء الدورة

EB 2022/135/R.1/Rev.2 + Add.1 2 جدول األعمال المؤقت 

EB 2022/135/R.2 3 رؤية متوسطة وطويلة األجل من أجل تمويل التنمية في الصندوق 

EB 2022/135/R.3  4(a) الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز األخرى 

EB 2022/135/R.4/Rev.1 4(b)  2025-2023توقعات الميزانية المتوسطة األجل 

2022-04-222 4(e) بيان رابطة موظفي الصندوق 

EB 2022/135/R.392 + C.R.P.1 + 

 2موجز لرئيس المجلس التنفيذي
4(f) 

حماية سبل العيش والقدرة على الصمود الريفية استجابة الصندوق آلثار الحرب في أوكرانيا: مبادرة 

 االستجابة لألزمات

EB 2022/135/R.38 + Add.1 5(a) تقرير التقييم التجميعي بشأن أداء الحكومة في العمليات التي يدعمها الصندوق 

EB 2022/135/R.8 6(b) 
عن االستراتيجيات القطرية ومقترحات المشروعات والبرامج والمنح وعمليات القطاع الخاص تقرير 

 غير السيادية التي نوقشت في مشاورة المجلس التنفيذي

EB 2022/135/R.10 7(a) معامالت اإلصدارات الخاصة المقترحة في الصندوق 

EB 2022/135/R.11 7(b)(i) 
مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمسارات المحتملة للمضي استعراض مشاركة الصندوق في 

 قدما

EB 2022/135/R.12 7(b)(ii) مشاركة الصندوق في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون: حاالت قطرية 

EB 2022/135/R.13 8(a)  بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوقاختيار الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات الخاصة 

 بنود لالستعراض على اإلنترنت

EB 2022/135/R.14 9(a) 
تحديث عن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع حاالت التحرش الجنسي 

 2023-2022واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها: خطة عمل للفترة 

EB 2022/135/R.15 10(a)(i)  :تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريبوروندي 

EB 2022/135/R.16 + Add.12 10(a)(ii)  :تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريإسواتيني 

EB 2022/135/R.17 + Add.1 11(a) 
التشغيلية األوسع لجائحة التقرير المرحلي عن وضع تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق 

 19-كوفيد

EB 2022/135/R.18 + Add.1 11(b)(i)(a)  :برنامج الفرص االستراتيجية القطريةبوروندي 

EB 2022/135/R.19 + Add.1 + 

Add.22 
11(b)(i)(b)  :برنامج الفرص االستراتيجية القطريةإسواتيني 

EB 2022/135/R.20 11(b)(i)(c)  :برنامج الفرص االستراتيجية القطريةجمهورية تنزانيا المتحدة 

EB 2022/135/R.21 12(a) تحديث عن استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول في الصندوق 

EB 2022/135/R.22 12(b) التقرير المرحلي عن تنفيذ سياسة المنح العادية في الصندوق 

EB 2022/135/R.23 12(c) مرحلي عن تنفيذ إطار الشراكات في الصندوقالتقرير ال 

 بنود التخاذ إجراء بشأنها من خالل التصويت بالمراسلة

EB 2022/135/R.5 4(d)(i) استراتيجية الصندوق للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية للفترة 

EB 2022/135/R.6/Rev.1 4(d)(ii)  القطاع الخاص غير السياديةسياسة الصندوق الخاصة بنشر وثائق عمليات 

EB 2022/135/R.7 6(a) 
التفويض بالصالحيات للموافقة على االنحرافات عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات 

 ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات

EB 2022/135/R.9 + Add.1 6(c) 

 Credit with Rural Education Developmentعمليات القطاع الخاص غير السيادية: 

Finance Institution (CRECER IFD) تعزيز التنمية الريفية من خالل التمويل البالغ الصغر في :

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

EB 2022/135/R.24 + Sup.13
 13(a)(i)(a)  :في وجه تغير المناخ والكوارثمشروع إدارة الموارد المائية الصغيرة القادرة على الصمود بنغالديش 

EB 2022/135/R.25 + Corr.1 + 

Corr.2 
13(a)(i)(b)  :مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجابباكستان 

EB 2022/135/R.26 + INF.3 14(a)  2021ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

EB 2022/135/R.27 15(a)  االتفاقية اإلطارية للتمويل المشترك بين الصندوق ومؤسسةCassa Depositi e Prestiti 

                                         
 أ صِدرت هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية فقط. 2
 أ صِدرت هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية فقط. 3
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EB 2022/135/R.28 15(b) 
ومؤسسة  Foundation Bill & Melinda Gates مذكرة تفاهم بين مؤسسة

Inc. Kenya McKinsey & Company والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا والصندوق ،

 للتنمية الزراعيةالدولي 

 بنود للعلم/للمواءمة مع الغرض

 .الرابطول األعضاء على سوف تنشر الوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك المعلومات الموفّرة بموجب نهج المواءمة مع الغرض، على المنصة التفاعلية للد

 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135
https://webapps.ifad.org/members/eb/135
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 دورة مختلطة  – بعد المائة للمجلس التنفيذي والثالثين الخامسة لدورةاجدول أعمال 

 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيلمعلومات 

بناء على طلبات العديد من ممثلي الدول األعضاء بشأن العودة إلى اجتماعات الهيئات الرئاسية عن طريق  -1

الحضور الشخصي، ستعتمد الدورة الخامسة والثالثون بعد المائة للمجلس التنفيذي شكال مختلطا. ويجوز 

الشخصي، أو متابعة لممثل واحد عن كل عضو وعضو مناوب في المجلس التنفيذي المشاركة بالحضور 

عبر  التنفيذي لمجلسا دورة عقدت  سولذلك، للتداول عبر الفيديو.  Zoomالوقائع افتراضيا من خالل منصة 

يوم  إلى 25 االثنين،يوم  من، روما، Via Paolo di Dono, 44في  في مقر الصندوقو Zoom منصة

وستنفذ التدابير  من كل يوم. بعد الظهر 5.30الساعة  إلى ظهرا 12.30من الساعة نيسان /أبريل 27، األربعاء

 .19-الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد

 في المجموعات التالية: وت نظم عرض بنود جدول األعمال باأللوان ت  تبسيط االجتماع، لو -2

 ؛بنود للنظر فيها أثناء الدورة -أوال 

 ؛اإلنترنتعن طريق بنود للتعليق عليها  -ثانيا 

 ة؛من خالل التصويت بالمراسل عليهابنود للموافقة  –ثالثا 

 .بنود منشورة على اإلنترنت للعلم -رابعا 

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

 المجلس:المطلوب اتخاذه من إلى اإلجراء 

 ]للموافقة[؛ ]لالستعراض[؛ ]للعلم[

 بنود للموافقة من خالل التصويت بالمراسلة في القسم ثالثا

بمجرد اعتماد جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، سي دعى الممثلون  -4

ن ويمكن مناقشة أي بند م إلى اتخاذ إجراء بشأن البنود الواردة في القسم ثالثا من خالل التصويت بالمراسلة.

هذه البنود أثناء الدورة بناء على طلب ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي. وينبغي تقديم هذه الطلبات 

 كتابة إلى سكرتير الصندوق قبل أسبوع واحد على األقل من انعقاد الدورة. 

 رابعا القسمبنود للعلم في 

ذلك، أو بناء على طلب لدارة ضرورة إذا رأت اإلإالّ الدورة أثناء  مناقشة الوثائق المعروضة للعلم يجوزال  -5

قبل أسبوع  كتابة إلى سكرتير الصندوق اتالطلب ههذ تقديم. وينبغي التنفيذي المجلسفي عضاء ممثلي الدول األ

 انعقاد الدورة.موعد  واحد على األقل من

 برنامج عمل الدورة

برنامج عمل الدورة  وسي نشرناقش فيه الوثائق. ال تعكس أرقام بنود جدول األعمال بالضرورة الترتيب الذي ست -6

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

 .المناقشة وترتيبها

 .خالل دورة المجلسش يقتصر برنامج عمل الدورة على البنود التي ستناق  سو -7
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 جدول األعمال 

 للنظر فيها أثناء الدورة بنود -أوال 

 افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[ (EB 2022/135/R.1/Rev.2 + Add.1/Rev.2) اعتماد جدول األعمال - 2

 ]لالستعراض[ (EB 2022/135/R.2) مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق - 3

 التقارير المؤسسية  - 4

 الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التمييز األخرى (أ)

(EB 2022/135/R.3) ]لالستعراض[ 

 EB)( 2025-2023التوجهات االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية ) (ب)

2022/135/R.4/Rev.1) ]لالستعراض[ 

 وحدة التحقيق التابعة لمكتب المراجعة واإلشرافشفوي من مكتب الشؤون األخالقية و تحديث (ج)

 ]لالستعراض[

 [للعلم] الصندوق بيان رابطة موظفي )ه(

الريفية والناجمة عن عدوان االتحاد الروسي المحلية المترتبة على األمن الغذائي والمجتمعات اآلثار  (و)

 مبادرة االستجابة لألزمات + -التنفيذي )موجز رئيس المجلس  على أوكرانيا

EB 2022/135/R.39 + C.R.P.1]لالستعراض[ ) 

 التقييم ]لالستعراض[ - 5

  داء الحكومة في العمليات التي يدعمها الصندوقبشأن أ التجميعي تقييمال تقرير (أ)

(EB 2022/135/R.38 + Add.1) 

 المسائل التشغيلية  - 6

وعمليات القطاع الخاص  المشروعات والبرامج والمنحمقترحات تقرير عن االستراتيجيات القطرية و )ب(

 ]لالستعراض[ (EB 2022/135/R.8)في مشاورة المجلس التنفيذي  نوقشتالتي  غير السيادية

 المسائل المالية  - 7

 )جلسة مغلقة( (EB 2022/135/R.10)معامالت اإلصدارات الخاصة المقترحة في الصندوق  (أ)

 ]للموافقة[

 ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مبادرة تخفيفمشاركة الصندوق في  (ب)

والمسارات  استعراض مشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (1)

 [لالستعراض] (EB 2022/135/R.11) المحتملة للمضي قدما

 : حاالت قطرية ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مبادرة تخفيفمشاركة الصندوق في  (2)

(EB 2022/135/R.12) ]للموافقة[ 
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 الحوكمة - 8

 اختيار الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق (أ)

(EB 2022/135/R.13) ]للموافقة[ 

 مسائل أخرى
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 بنود لالستعراض عن طريق اإلنترنت –ثانيا 

الوثائق التالية  بشأنتعليقات قد تكون لديهم  ةتقديم أيإلى  المجلس التنفيذي مدعوونالدول األعضاء في ممثلو 

 22حتى  والتي ستكون مفتوحة، المنصة التفاعلية للدول األعضاءعلى المتاحة من خالل اللوحة اإللكترونية 

 عن طريق الواردة. وستسعى اإلدارة إلى تقديم ردود في الوقت المناسب على التعليقات 2022أبريل/نيسان 

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

 .دورة المجلس

 ]لالستعراض[ المؤسسية التقارير - 9

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

 2023-2022: خطة عمل للفترة واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

(EB 2022/135/R.14)  

 []لالستعراضالتقييم  - 10

 لالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري  نتقييما (أ)

 (EB 2022/135/R.15)بوروندي  (1)

 (EB 2022/135/R.16 + Add.1)إسواتيني  (2)

 []لالستعراضالمسائل التشغيلية  - 11

تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق التشغيلية األوسع  وضعمرحلي عن التقرير ال (أ)

  (EB 2022/135/R.17 + Add.1) 19-لجائحة كوفيد

  برامج الفرص االستراتيجية القطرية (ب)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 (EB 2022/135/R.18 + Add.1بوروندي ) (أ)

 (EB 2022/135/R.19 + Add.1 + Add.2إسواتيني ) (ب)

 (EB 2022/135/R.20جمهورية تنزانيا المتحدة ) (ج)

 []لالستعراضالتقارير المرحلية  - 12

  (EB 2022/135/R.21) استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول في الصندوقتقرير عن  (أ)

 (EB 2022/135/R.22)التقرير المرحلي عن تنفيذ سياسة المنح العادية في الصندوق  (ب)

 (EB 2022/135/R.23)التقرير المرحلي عن تنفيذ إطار الشراكات  (ج)
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 من خالل التصويت بالمراسلة التخاذ إجراءات بشأنهابنود  – ثالثا

بناء على طلب من أيٍ من ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي، يمكن إدراج أي بند من هذه البنود في جدول 

قبل  (b@ifad.orggوينبغي تقديم الطلبات للنظر فيها أثناء الدورة إلى األمانة ) األعمال للنظر فيه أثناء الدورة.

والثالثين بعد  الخامسةللدورة اعتماد جدول األعمال المؤقت  وبمجرد أسبوع واحد على األقل من بدء دورة المجلس.

تخاذ إجراء بشأن البنود التالية من خالل التصويت ا إلى المائة للمجلس التنفيذي، سي دعى ممثلو الدول األعضاء

وسي دعى ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي إلى اإلدالء بأصوات الدول األعضاء التي يمثلونها بالمراسلة. 

لصالح التوصيات الواردة في كل مقترح أو ضدها أو االمتناع عن التصويت. وينبغي تقديم رد كتابي ي حدّد التصويت 

)توقيت  2022 أيار/مايو 13منتصف ليل  يتجاوز ال)سواء كان "نعم"، أو "ال"، أو "ممتنع"(، في موعد المدلى به 

 روما(. 

 وسي بلّغ المجلس التنفيذي بنتائج التصويت بالمراسلة في الوقت المناسب.

 التقارير المؤسسية -4

 السياسات واالستراتيجيات )د(

 استراتيجية الصندوق للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية (1)

)EB 2022/135/R.5( ]4 ]للموافقة 

 عمليات القطاع الخاص غير السيادية سياسة الصندوق الخاصة بنشر وثائق (2)

)EB 2022/135/R.6( [للموافقة]4 

 المسائل التشغيلية -6

عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات  اتموافقة على االنحرافلل اتصالحيبالتفويض ال (أ)

 4]للموافقة[ ) R.7EB/2022/135(ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات 

 Credit with Rural Education Developmentعمليات القطاع الخاص غير السيادية:  (ج)

Finance Institution (CRECER IFD) تعزيز التنمية الريفية من خالل التمويل البالغ الصغر :

 4]للموافقة[ )EB 2022/135/R.9 + Add.1(في دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

 المسائل التشغيلية - 13

 ]للموافقة[نح المقدمة إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها مقترحات المشروعات/البرامج والمِ  (أ)

 آسيا والمحيط الهادي (1)

الموارد المائية الصغيرة القادرة على الصمود في وجه تغير  إدارة مشروع: بنغالديش (أ)

 (EB 2022/135/R.24 + Sup.1)المناخ والكوارث 

تمويل إضافي  –: مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب باكستان (ب)

(EB 2022/135/R.25 + Corr.1 + Corr.2) 

 المسائل المالية - 14

  2021ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى  (أ)

(EB 2022/135/R.26 + EB 2022/135/INF.3 )]للموافقة[ 

                                         
النظر في هذا البند خالل الدورة ولكنه قّدم الحقا التخاذ اجراء من خالل التصويت بالمراسلة بموافقة  أصال كان من المقرر 4

 المجلس. يظل بند جدول األعمال ورقم الوثيقة دون تغيير.

mailto:gb@ifad.org
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 مسائل أخرى - 15

 Cassa Depositi e Prestitiاالتفاقية اإلطارية للتمويل المشترك بين الصندوق ومؤسسة  (أ)

(EB 2022/135/R.27) ]للموافقة[ 

 وشركة Foundation Bill & Melinda Gates مذكرة تفاهم بين مؤسسة (ب)

McKinsey & Company Inc. Kenya ، والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا والصندوق

(EB 2022/135/R.28) ]للموافقة[ 
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 بنود للعلم - رابعا

 التقييم ]للعلم[ - 16

 (EB 2022/135/R.29دليل التقييم ) (أ)

 تقارير الهيئات الفرعية ]للعلم[ - 17

 (EB 2022/135/R.30)محاضر الدورة السادسة عشرة بعد المائة للجنة التقييم  (أ)

الرابع والستين بعد المائة تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  (ب)

(EB 2022/135/R.31) 

 المسائل المالية ]للعلم[ - 18

 (EB 2022/135/R.32)تقرير عن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  (أ)

 المواءمة مع الغرض/[للعلم] –خامسا 

مة مع الغرض، ءبموجب نهج المواالمقدمة للعلم، بما في ذلك المعلومات  المقدمةاإلضافية المعلومات نشر وثائق ست  

 .الرابط هذا المنصة التفاعلية للدول األعضاء علىعلى 

https://webapps.ifad.org/members/eb/135
https://webapps.ifad.org/members/eb/135

