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 مختلطة  دورة – التنفيذي للمجلس المائة بعد والثالثين الخامسة لدورةا أعمال جدول

 التنفيذي المجلس في األعضاء الدول ممثليل معلومات

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  سلذلك، وللتداول عبر الفيديو.  Zoomالوقائع افتراضيا من خالل منصة 

يوم  إلى 25 االثنين،يوم  من ،، روماVia 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

 : التالية المجموعات فيت نظم و باأللوان األعمال جدول بنود عرضت   االجتماع، تبسيطلو -2

 ؛الدورة أثناء فيها للنظر بنود - أوال

 ؛اإلنترنتعن طريق  عليها للتعليق بنود - ثانيا

 ؛ةبالمراسل التصويت خالل من عليها للموافقة بنود – ثالثا

 .للعلم اإلنترنت على منشورة بنود - رابعا

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

 :المجلسالمطلوب اتخاذه من  اإلجراء إلى

 ]للعلم[ ]لالستعراض[؛ ]للموافقة[؛

 ثالثابنود للموافقة من خالل التصويت بالمراسلة في القسم 

 نممثلوالوالثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، سي دعى  الخامسةاألعمال المؤقت للدورة بمجرد اعتماد جدول  -4

ويمكن مناقشة أي بند من  من خالل التصويت بالمراسلة. اثالثفي القسم الواردة إجراء بشأن البنود إلى اتخاذ 

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 القسمم في لبنود للع

 طلب على بناء أو ذلك،ل ضرورة دارةاإلإالّ إذا رأت  الدورةأثناء  للعلممناقشة الوثائق المعروضة  يجوزال  -5

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

 الدورة. انعقادموعد  واحد على األقل من

 الدورة عمل برنامج

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

 توقيت متضمنا ،الدورة انعقاد قبل األعضاء للدول التفاعلية المنصة وعلى صندوقلل الشبكي موقعال على

 .المناقشة وترتيبها

 .دورة المجلس خالل شستناق   التي البنود على الدورة عمل برنامج يقتصرسو -7
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  األعمال جدول

 الدورةأثناء للنظر فيها  بنود - أوال

 الدورة افتتاح - 1

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

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

  المؤسسية التقارير - 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 واإلشرافومن مكتب الشؤون األخالقية شفوي  تحديث (ج)

 ]لالستعراض[

 [للعلم] الصندوق بيان رابطة موظفي )ه(

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

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

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

 التقييم ]لالستعراض[ - 5

  الحكومة في العمليات التي يدعمها الصندوقداء بشأن أ التجميعي تقييمال تقرير (أ)

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

 المسائل التشغيلية  - 6

القطاع الخاص عمليات و 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)

المسارات و 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

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

(EB 2022/135/R.13) ]للموافقة[ 

 مسائل أخرى
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 اإلنترنت طريقعن بنود لالستعراض  –ثانيا 

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

 22حتى  مفتوحة ستكونالتي و ،المنصة التفاعلية للدول األعضاءعلى المتاحة من خالل اللوحة اإللكترونية 

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

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

 .ة المجلسدور

 ]لالستعراض[ المؤسسية التقارير - 9

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

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

(EB 2022/135/R.14)  

 []لالستعراض التقييم - 10

 القطري امج نوالبر القطريةالستراتيجية ل ناتقييم (أ)

 (EB 2022/135/R.15) بوروندي (1)

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

 []لالستعراض المسائل التشغيلية - 11

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

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

  الفرص االستراتيجية القطريةبرامج  (ب)

 والجنوبية الشرقيةأفريقيا  (1)

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

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

 (EB 2022/135/R.20) المتحدة تنزانياجمهورية  (ج)

 []لالستعراض التقارير المرحلية - 12

  (EB 2022/135/R.21) استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول في الصندوقعن  تقرير (أ)

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

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

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

 األمانةوينبغي تقديم الطلبات للنظر فيها أثناء الدورة إلى  جدول األعمال للنظر فيه أثناء الدورة.

(gb@ifad.org) .اعتماد جدول األعمال المؤقت  بمجردو قبل أسبوع واحد على األقل من بدء دورة المجلس

بشأن  تخاذ إجراءا إلى األعضاء ممثلو الدولي دعى سوالثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي،  الخامسةللدورة 

وسي دعى ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي إلى اإلدالء البنود التالية من خالل التصويت بالمراسلة. 

لصالح التوصيات الواردة في كل مقترح أو ضدها أو االمتناع عن التي يمثلونها األعضاء الدول بأصوات 

"(، في ممتنع"نعم"، أو "ال"، أو "سواء كان ) المدلى به ي حدّد التصويتكتابي وينبغي تقديم رد  .التصويت

 )توقيت روما(.  2022 أيار/مايو 13منتصف ليل ال يتجاوز موعد 

 .المجلس التنفيذي بنتائج التصويت بالمراسلة في الوقت المناسب وسي بلّغ

 التقارير المؤسسية -4

 السياسات واالستراتيجيات )د(

 الصندوق للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة الناميةاستراتيجية  (1)

)2022/135/R.5 EB( ]1 ]للموافقة 

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

)EB 2022/135/R.6( [للموافقة]1 

 المسائل التشغيلية -6

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

 (EB 2022/135/R.7)المشروعات ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات 

 1]للموافقة[

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

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

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

 المسائل التشغيلية - 13

 ]للموافقة[ فيها للنظر التنفيذي المجلسالمقدمة إلى  نحوالم   المشروعات/البرامج مقترحات (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) 

                                                   

يظل موافقة المجلس. بلكنه قّدم الحقا التخاذ اجراء من خالل التصويت بالمراسلة وخالل الدورة  النظر في هذا البند أصال كان من المقرر 1

 دون تغيير. بند جدول األعمال ورقم الوثيقة

mailto:gb@ifad.org
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 المسائل المالية - 14

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

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

 مسائل أخرى - 15

 Cassa Depositi e Prestiti ومؤسسةاالتفاقية اإلطارية للتمويل المشترك بين الصندوق  (أ)

(EB 2022/135/R.27) ]للموافقة[ 

 وشركة Foundation  Bill & Melinda Gatesمذكرة 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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 للعلم بنود - رابعا

 التقييم ]للعلم[ - 16

 (EB 2022/135/R.29دليل التقييم ) (أ)

 ]للعلم[ ةتقارير الهيئات الفرعي - 17

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

والستين بعد المائة  الرابعتقرير 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
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 جدول األعمال 

 جدول األعمال  شروح

 أثناء الدورة للنظر فيها بنود -أوال 

 افتتاح الدورة - 1

 اعتماد جدول األعمال ]للموافقة[ - 2

 .الوثيقةهذه في يرد جدول األعمال 

 [لالستعراض] مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق - 3

 ،لمجلسمن دورات اإجراء مناقشة استراتيجية مع الرئيس في بداية كل دورة  استجابة لطلب المجلس التنفيذي

بشأنه جمع ي أنالرئيس في يرغب وتجري مشاركة وثيقة تحدد موضوعا ذا أهمية استراتيجية للصندوق س

 الصريحين تبادلالتوجيهات من المجلس. وسيكون الهدف من هذه المناقشة هو تشجيع التفاعل والمدخالت وال

 بين ممثلي الدول األعضاء في المجلس واإلدارة. 

 التقارير المؤسسية - 4

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

 [لالستعراض]

الجهود التي يبذلها الصندوق لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية ستقدم اإلدارة تحديثا عن وضع 

 .وأشكال التمييز األخرى

 ]لالستعراض[( 2025-2023التوجهات االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية ) (ب)

محركات ال، وتحدد 2025-2023متوسطة األجل لميزانية الفترة اآلفاق الستحتوي هذه الوثيقة على 

 قترح سيناريوهات الميزانية لتحديد األولويات.تو للتكاليفالرئيسية 

 وحدة التحقيق التابعة لمكتب المراجعة واإلشرافمن مكتب الشؤون األخالقية وشفوي  تحديث (ج)

 ]لالستعراض[

لتابعة لمكتب المراجعة واإلشراف إحاطة للمجلس سيقدم مكتب الشؤون األخالقية ووحدة التحقيق ا

 التنفيذي بشأن األنشطة المؤسسية لكل منهما.

 [للعلم] بيان رابطة موظفي الصندوق (ه)

اللجنة  ستقدمللمجلس التنفيذي،  على النحو المتفق عليه في الدورة الرابعة والثالثين بعد المائة

 .المتعلقة بالموظفين إلى المجلس التنفيذي للعلم المسائل بشأن اموظفي الصندوق بيان لرابطةالتنفيذية 

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

 ]لالستعراض[ على أوكرانيا

عضاء في المجلس التنفيذي. الدول األ العديد مندرج هذا البند في جدول األعمال بناء على طلب أ  

الجاري واالستجابة المقترحة من قبل الصندوق لحماية القدرة على  النزاعوستقدم اإلدارة تحليال ألثر 

  الصمود، واألمن الغذائي، وسبل العيش في المناطق الريفية.
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 التقييم ]لالستعراض[ - 5

 يدعمها الصندوقداء الحكومة في العمليات التي أبشأن  التجميعي تقييمال تقرير (أ)

داء الحكومة في العمليات التي أ بشأن التجميعي تقييمتقرير القدم ي  بناء على طلب أعضاء لجنة التقييم، 

والغرض من تقارير التقييم يدعمها الصندوق، إلى جانب رد اإلدارة عليها، إلى المجلس لالستعراض. 

الصندوق والمؤسسات المالية الدولية األخرى  المتراكمة لدىوالخبرة  المعرفةاستخالص التجميعية هو 

من العمليات المستمدة موضوع مختار. ويحدد التقرير الدروس المستفادة والممارسات الجيدة بشأن 

 الصندوق.يمولها التي 

 المسائل التشغيلية - 6

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

 [لالستعراض]في مشاورة المجلس التنفيذي  نوقشتالتي  السيادية غيرالخاص 

برامج الفرص قترحات م بشأن يعرض هذا التقرير موجزا للمناقشات التي أجراها المجلس

دورته  إلى تقديمهاالمقرر والمنح والعميات غير السيادية  المشروعات والبرامجاالستراتيجية و

 .والثالثين بعد المائة الخامسة

 المسائل المالية - 7

 ]للموافقة[ )جلسة مغلقة( معامالت اإلصدارات الخاصة المقترحة في الصندوق (أ)

اإلدارة في هذه  تقدمعقب الموافقة على إنشاء برنامج سندات اليورو المتوسطة األجل في الصندوق، 

 لجنة مراجعة الحساباتلى إومعامالت إصدارات خاصة  مستثمرين مقترحين إضافيينالوثيقة 

. ويمتثل المستثمرون والمعامالت للركائز الخمس وموافقة المجلس التنفيذي عليها الحقا لالستعراض

الستراتيجية الصندوق بشأن االقتراض المحددة في إطار االقتراض المتكامل. وسي نفذ الصندوق هذه 

لتجديد الثاني عشر لموارده للى تمويل علتأمين الحصول المعامالت عندما تكون ظروف السوق مناسبة 

 من خالل آلية الحصول على الموارد المقترضة.

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

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

 [لالستعراض] المحتملة للمضي قدما

 .إنشائهامشاركة الصندوق في المبادرة منذ عن عامة شاملة  لحمةتحتوي هذه الوثيقة على 

 : حاالت قطرية ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مبادرة تخفيفالصندوق في  مشاركة (2)

 ]للموافقة[

الفقيرة المثقلة لمشاركة في مبادرة البلدان بشأن استقدم الوثيقة حالتين قطريتين جديدتين 

 المجلس التنفيذي.فيهما نظر لي بالديون

 الحوكمة - 8

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

في التجديد التاسع لموارد الصندوق واستمرت الخاصة بمشاورات لهيئة الوفقا للممارسة التي بدأت 

الثاني عشر لموارد الصندوق، تقترح والحادي عشر والعاشر  اتالتجديدالخاصة بمشاورات هيئات ال

التجديد الثالث عشر لموارد الخاصة بمشاورات هيئة الاإلدارة إجراء الختيار الرئيس الخارجي ل

 .الصندوق

مسائل أخرى
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 عن طريق اإلنترنت بنود لالستعراض  –ثانيا 

الوثائق التالية من خالل  بشأنتعليقات قد تكون لديهم  ةتقديم أيإلى  المجلس التنفيذي مدعوونالدول األعضاء في مثلو م

. 2022 نيسان/أبريل 22حتى  ستكون مفتوحةعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء، والتي المتاحة اللوحة اإللكترونية 

وست نشر وثيقة  .اإلنترنت عن طريق الواردةوستسعى اإلدارة إلى تقديم ردود في الوقت المناسب على التعليقات 

 تتضمن جميع التعليقات والردود على المنصة باللغات الرسمية األربع للصندوق بعد دورة المجلس.

 []لالستعراض التقارير المؤسسية - 9

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

 2023-2022للفترة  خطة عمل: واالنتهاك الجنسيين والتصدي لهاواالستغالل 

األمم المتحدة لمنع  ستراتيجيةالتطرق النهج الصندوق في عن  ثيتحدسي قدّم إلى المجلس التنفيذي 

  خطة عمل حاالت التحرش الجنسي واالستغالل واالنتهاك الجنسيين والتصدي لها

 .2023-2022للفترة 

 []لالستعراض التقييم - 10

 امج القطرينالقطرية والبرالستراتيجية ل ناتقييم (أ)

 بوروندي (1)

 إسواتيني (2)

 []لالستعراض المسائل التشغيلية - 11

التقرير المرحلي عن وضع تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق التشغيلية األوسع  (أ)

 19-لجائحة كوفيد

والمقرر، الموافق عليه تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف، بما في ذلك التمويل  تحديثا عنالتقرير هذا ي قدّم 

 . 19-عن المجاالت األخرى الستجابة الصندوق لجائحة كوفيدو

 برامج الفرص االستراتيجية القطرية (ب)

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 بوروندي (أ)

 إسواتيني (ب)

 المتحدة تنزانياجمهورية  (ج)

 []لالستعراض التقارير المرحلية - 12

 استراتيجية التنوع واإلنصاف والشمول في الصندوقتقرير عن  (أ)

ستقدم اإلدارة التقرير ، من استراتيجية الصندوق بشأن التنوع واإلنصاف والشمول سابعاامتثاال للقسم 

 (2021) 1ال سيما فيما يتعلق بالمرحلتين وستراتيجية، هذه االالسنوي األول عن تنفيذ 

 فيها.المدرجة ثالثية المراحل التنفيذ ال( من خطة 2022) 2و

 في الصندوق العادية المرحلي عن تنفيذ سياسة المنح التقرير (ب)

التي وافق عليها  العاديةإجراءات التنفيذ الجديدة لسياسة المنح  عن وضعالتقرير تحديثا هذا يقدم 

خاللها  التي يعتزم الصندوق من عن الطريقةمعلومات  يقدم. كما 2021 نيسان/المجلس في أبريل
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وكيف  2021 كانون األول/المجاالت الخمسة ذات األولوية التي وافق عليها المجلس في ديسمبر تناول

الصندوق يتضمن التقرير قائمة بالمنح التي وافق عليها رئيس والتركيز على الدعم القطري.  سيزيد

 .2021في عام  نافذتي المنح العالمية/اإلقليمية والمنح القطريةبموجب 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ إطار الشراكات (ج)

التقرير المرحلي لمحة عامة عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف إطار الشراكة الذي وافق  هذا يقدم

، ويحدد التحديات التي يتعين مواجهتها خالل فترة التجديد الثاني 2019 أيلول/عليه المجلس في سبتمبر

 عشر للموارد.
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 بشأنها من خالل التصويت بالمراسلة بنود التخاذ إجراء –ثالثا

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

وينبغي تقديم الطلبات للنظر فيها أثناء الدورة إلى األمانة  جدول األعمال للنظر فيه أثناء الدورة.

(gb@ifad.org) .اعتماد جدول األعمال المؤقت  ردوبمج قبل أسبوع واحد على األقل من بدء دورة المجلس

تخاذ إجراء بشأن ا إلى والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، سي دعى ممثلو الدول األعضاء الخامسةللدورة 

وسي دعى ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي إلى اإلدالء البنود التالية من خالل التصويت بالمراسلة. 

ي يمثلونها لصالح التوصيات الواردة في كل مقترح أو ضدها أو االمتناع عن بأصوات الدول األعضاء الت

)سواء كان "نعم"، أو "ال"، أو "ممتنع"(، في التصويت. وينبغي تقديم رد كتابي ي حدّد التصويت المدلى به 

 )توقيت روما(.  2022 أيار/مايو 13منتصف ليل ال يتجاوز موعد 

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

وينبغي تقديم الطلبات للنظر فيها أثناء الدورة إلى األمانة  في جدول األعمال للنظر فيه أثناء الدورة.

(gb@ifad.org) .قبل أسبوع واحد على األقل من بدء دورة المجلس 

 التقارير المؤسسية -4

 السياسات واالستراتيجيات (د)

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

وفقا لاللتزام المتعهد به للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، ستعرض هذه الوثيقة استراتيجية 

 لموافقة المجلس التنفيذي عليها.الصندوق للعمل في الدول الجزرية الصغيرة النامية 

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

تحدد هذه الوثيقة سياسة النشر المطبقة على الوثائق المتعلقة بعمليات القطاع الخاص غير 

في إطار عمليات السيادية. وتحدد المعلومات التي ستتاح بشكل روتيني لكل مشروع ي نفذ 

القطاع الخاص غير السيادية قبل وبعد الموافقة عليه، بما في ذلك وصف المشروع وامتثاله 

 إلجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي في الصندوق.

 المسائل التشغيلية -6

عن سياسة الصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروعات  اتلموافقة على االنحرافل اتصالحيبالتفويض ال (أ)

 ]للموافقة[ومقترح أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات 

تفويض ال، على تمديد 2021كانون األول /في ديسمبر وافق المجلس التنفيذي، في دورته

ياسة لرئيس الصندوق للموافقة على االنحرافات عن سالممنوحة  المحددة زمنيا اتالصالحيب

، اتالمشروع الستهاللالتنفيذ األسرع أداتي ومقترح  اتالصندوق بشأن إعادة هيكلة المشروع

. بالصالحياتتفويض هذا الالدروس المستفادة واقتراح نهج دائم لإليه ب بالرجوعوالتزمت اإلدارة 

على إنشاء مجلس الموافقة  تلتمستقدم هذه الوثيقة تحليال شامال والدروس المستفادة حتى اآلن وو

 تين.الهام هاتين األداتينآلية دائمة لدعم 

                                                   

موافقة المجلس. يظل بلكنه قّدم الحقا التخاذ اجراء من خالل التصويت بالمراسلة والنظر في هذا البند خالل الدورة  أصال كان من المقرر 2

 بند جدول األعمال ورقم الوثيقة دون تغيير.

mailto:gb@ifad.org
mailto:gb@ifad.org
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 Credit with Rural Education Development :عمليات القطاع الخاص غير السيادية (ج)

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

 ]للموافقة[ المتعددة القوميات بوليفيادولة في 

 بشأنالريفي  بالغ الصغرالتمويل توسيع حافظة التمويل ب مقترحاستقدم هذه الوثيقة 

CRECER IFD .في دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

 المسائل التشغيلية - 13

 ]للموافقة[  نح المقدمة إلى المجلس التنفيذي للنظر فيهامقترحات المشروعات/البرامج والم   (أ)

 الهادي والمحيط آسيا (1)

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

 المناخ والكوارث

رة:  باد   مصرف التنمية اآلسيويالمؤسسة الم 

 سنوات 7مدة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي 225 تكلفة المشروع: مجموع

 مليون دوالر أمريكي 43قيمة قرض الصندوق: 

 الجهات المشاركة في التمويل: 

 مليون دوالر أمريكي 106 :مصرف التنمية اآلسيوي

 مليون دوالر أمريكي 17.8حكومة هولندا: 

 مليون دوالر أمريكي 51: بنغالديش حكومة

 دوالر أمريكي ماليين 7 :المستفيدون

 .مختلطةيوصى باعتماد شروط 

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

رة:  باد   الصندوقالمؤسسة الم 

 سنوات 5مدة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي 56.67: )التمويل اإلضافي فقط( تكلفة المشروع مجموع

 دوالر أمريكي مليون 50قيمة قرض الصندوق: 

 الجهات المشاركة في التمويل: 

 مليون دوالر أمريكي 5.57: الحكومة

 مليون دوالر أمريكي 1.10: المستفيدون

  .مختلطةيوصى باعتماد شروط 
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 المالية مسائلال - 14

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

وجوب أن يعرض المجلس التنفيذي القوائم  للصندوق على المالية اللوائحلمادة الثانية عشرة من تنص ا

وبناء عليه، فإن . في دورته السنوية للموافقة عليهاالمالية المراجعة للصندوق على مجلس المحافظين 

ة شهادة المراجع الخارجي المستقلو، وتقرير المراجع الخارجي، 2021القوائم المالية للصندوق لعام 

ستعرض على المجلس  ،تقرير تصديق اإلدارةإضافة إلى المالي، الضوابط الداخلية على اإلبالغ  بشأن

من  6من المادة  11ووفقا للبند التنفيذي للنظر فيها وعرضها على الدورة القادمة لمجلس المحافظين. 

عالوة على  .2021اتفاقية إنشاء الصندوق، ستدرج هذه القوائم في التقرير السنوي للصندوق لعام 

تضمن ت، و2021المالية لعام  الصندوق رفيع المستوى لقوائم ااستعراض لوماتمعمذكرة  قدمذلك، ست

 .المختارة التي أعدتها إدارة الصندوق المعالم البارزةبعض 

 أخرى مسائل - 15

 Cassa Depositi e Prestiti ومؤسسةاالتفاقية اإلطارية للتمويل المشترك بين الصندوق  (أ)

 ]للموافقة[

بشأن التمويل  اتفاقية إطارية تفويض رئيس الصندوق بالتفاوض علىبشأن تتضمن هذه الوثيقة طلبا س

 ووضعها في صيغتها النهائية.المشترك 

 وشركة Bill & Melinda Gates Foundationمذكرة تفاهم بين مؤسسة  (ب)

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

  ]للموافقة[ والصندوق

مذكرة تفاهم بين مؤسسة  تفويض رئيس الصندوق بالتفاوض علىبشأن تتضمن هذه الوثيقة طلبا س

Bill & Melinda Gates Foundation وشركةMcKinsey & Company Inc. Kenya  ،

 .النهائية صيغتها في ووضعها والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا والصندوق


